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VOORREDE.

Dit eerste Stuk van het tweede Deel mijner Voorle-

zingen komt uit op een tijdstip
, dat de tegenspraak tegen

de eerlijkheid van Nederlands opstand tegen Spanje zich

krachtiger laat gelden dan ooit.

In deze mijne opstellen plaats ik mij zonder bedenking

aan de zijde der opstandelingen. Maar is zulks voor

den onbevooroordeelden man van onzen tijd nog mogelijk l

Er zijn er, die deze vraag ontkennend beantwoorden.

Vooral geschikt om indruk te maken is de grieve,

dat de aanvoerders, bepaaldelijk de Vorsten uit het

Huis van Nassau
,

’s Konings naam hebben gebruikt

,

terwijl zij met openbaar geweld zijn bewind bestreden.
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IV VOORREDE.

Deze aanklacht zou iets beteekenen in den mond van

dezulken
, die niets van eenig koninklijk gezag willen

weten en den Prins van Oranje nog radikaler zouden

gewenscht hebben , dan hij geweest is. Onderdanige ver-

eerders
,
daarentegen

, van de gestelde macht zijn gehou-

den wat in hun oog een overblijfsel van schaamte zijn

moet, te erkennen en te waardeeren.

Doch die aanvoerders , welke ’s Konings naam niet

afzwoeren, waren huichelaars, zegt men. Verre vandaar!

Dat zij in naam van den Koning spraken ,
was niet

bloot een woord; het was eene daad, en als zoodanig

ondubbelzinnig. Dit hun bestaan liet den Koning den

weg open om eenmaal nog vrede te hebben met hetgeen

de Nederlanders onafwijsbaar achtten, en aldus zijne

Nederlanden te behouden, terwijl hij van zijne zijde (de

uitkomst heeft het bewezen) alles deed om ze te ver-

liezen. De aanvoerders van den opstand waren Prinsen

en Grooten: de Staat was hunne zaak: de bemoeiing

met de regeering des Lands ivas kun recht en hun plicht.

De burgerlieden voor zich hebben niet openlijk partij

gekozen , voordat de spanning en de oorlog het goed en
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VOORREDE. V

de veiligheid der hunnen in gevaar brachten
, en toen

was zulks ook hun plicht: want geen recht mag gelden

tegen ’s menschen goddelijk recht , waarop de Staat zelf

gebouwd is, het recht om met het opzetten van zijn eigen

leven de zijnen te beschermen.

Eene tweede aanklacht , die den voorstanders van onzen

opstand gedurig naar het hoofd wordt geicorpen , is de

moord op eenige vrome Katholieke Geestelijken gepleegd.

Maar eilieve! welke waren de moordenaars? Welke anders

,

dan tot gewelddadige rebellie tegen hunne Kerk overge-

slagen Katholieken? Dat eene Kerk, die zich de tucht

der zielen tot taak stelt, die rebellie ter harer verant-

woording heeft, wil ik volstrekt niet beweren; maar de

Reformatie ,
in wier schoot de bedrijvers niet opgekweekt

waren, heeft dien gruwel in allen gevalle in het geheel

met op haar geweten.

Maar de Deformatie was toch de leus van die moor-

denaars. Hier moeten wij herinneren
, dat geen beginsel

veroordeeld mag icorden op grond dat eenige onverlaten

er zich van bedienen.

liet beginsel der Hervorming laat zich, mijns bedun-
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vr VOORREDE.

kens ,
slechts door dezulken wraken, die het Christendom

of geheel niet of niet geheel verstaan. Ik voor mij heb

ook voor dezulken eerbied over en slechts op staatkundig

gebied zou ik hen des noodig wenschen te bestrijden, met

eerlijke en wettelijke wapenen en de beleefdste gezindheid

van de wereld.

Utrecht, 18 Augustus, 1868.
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Hoe dieper de geleerden tot de kennis der Germaansche

Oudheid zijn doorgedrongen
,
des te hooger is het boekje

van Tacitus over de ligging
, de zeden en de volken van

dermanië door hen gewaardeerd geworden. Men leerde

inzien, dat er nauwelijks een bericht of opmerking in

voorkomt, die geen degelijken grond heeft, en niet op

het spoor kan brengen van de eene of andere voor de

kennis dier Oudheid belangrijke ontdekking.

Zoo zal dan ook de plaats, waar Tacitus dadelijk in

den aanvang zekere overlevering aangaande den oor-

sprong der Germanen vermeldt, onze aandacht wel ver-

dienen. — Mannus , zegt hij
,
volgens de oude liederen

der Germanen, Mannus, de zoon van eenen uit de Aarde

?eboren God Tuisco, had drie zonen: vandaar de ver-

deeling des volks in Ingaevonen
, het dichtst bij den

1
*
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Oceaan, Herminonen in het midden, en voorts Is/cae-

vonen *).

Zoo veel blijkt dadelijk , dat wij hier met een mythisch

bericht van algemeene beteekenis te doen hebben. De

Aarde is hier het element, dat de vruchtbare schoot is

van al wat leeft. Uit en in dat element wordt ook het

Goddelijke geboren. Tuisco toch is een bijvoegelijk naam-

woord ,
afgeleid van den stam ,

die in het Sanskrit déva

en in het Latijn deus luidt (d. i. God) , en 'wiens weeke

d, volgens de regelmatige klankverschuiving, in de

harde t moest overgaan. Van dat Goddelijke, in de

schepping geboren, is Mannus , dat is de mensch
, een

zoon. — Hier hebben wij alzoo niets, dat in het bij-

zonder op de Germanen en hunnen oorsprong betrekking

heeft: integendeel de mythus betreft de natuur van den

mensch in het algemeen, gelijk Mannus inderdaad niet

anders dan mensch beteekent. — Op dezen grond kunnen

wij dan ook niet verwachten, dat de drie zonen van

Mannus onderdeelen van het Germaansche volk als zoo-

danig zullen beteekenen. Neen ! zij zullen eene drieheid

aan moeten duiden, die, in het wezen van den mensch

i) De meesten lezen Istacvones. Wij geven de voorkeur aan de

lezing lscaevones, omdat deze vorm ons aanleiding tot ophelde-

rende vergelijking met andere namen aanbiedt.
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gegrond, zich in de mensehenwereld openbaart, en zich

bij gevolg ook in de Germaansche volksgemeenschap ver-

toonen moest. Drie richtingen alzoo, of liever twee

richtingen met een standpunt tusschen beiden als in

bet midden liggend, ziedaar wat die drie zonen van

Mannus zullen moeten beteekenen.

Dat wij hier met geene onderscheiding in werkelijk

bestaande Volkstammen te doen hebben ,
daarvan hebben

wij een rechtstreeksch bewijs in hetgeen Tacitus onmid-

dellijk laat volgen. Zooals , zegt hij
,

bij feiten , die

zich in de onnavorschbare oudheid verliezen, licht be-

grijpelijk was, waren er die meer Stammen onderscheid-

den
, alle gelijkelijk uit de Godheid gesproten

, met name

,

Marsen, Gambriviers, Sueven, Vandalen: dit waren,

voegden zij er bij , wezenlijke en echte namen. — Hier

zien wij derhalve de werkelijke verdeeling in onder-

scheiden Volkstammen tegen die eerste bloot mythisch-

ideale overgesteld. Inderdaad, waar Tacitus verder in

zijn werk zoo menigen Duitschen volksnaam noemt
, ver-

geet hij die onderscheiding in drie deelen geheel uit het

oog, en nergens brengt hij eenigen Volkstam tot een

dier drie terug. Wel is waar lezen wij bij Plinius: de

Herminonen wonen in het midden van het land, en tot

hen hehooren de Sueven, de Hermunduren, dc Katten
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en de Cherusken. Doek uit zijne woorden blijkt, dat

hij die verdeeling als eene bloot aardrijkskundige heeft

opgevat. Deed hij dit, zoo lag het voor de hand eenige

namen te noemen van Volkstammen, die noch aan den

Oceaan, noch aan de oevers van Rijn of Donau, maar,

oorspronkelijk ten minste, in het hart van Duitschland

woonden. Later, in de middeleeuwen, heeft men be-

proefd op deze wijze de toen meest bekende Duitsche

Stammen in drie groepen te verdeden, naar de drie

zonen van Mannus, die men Erminus, Ingo en Jstio

of Escio noemde ') , onderscheiden. Maar dit zijn slechts

willekeurige proeven, op eene, mijns bedunkens, ver-

keerde opvatting van die plaats bij Tacitus gegrond.

Doch wat beteekent dan eigenlijk die verdeeling in

Ingaevonen, Herminonen en lskaevonen? Welk geheim

schuilt er achter die benamingen? Tacitus geeft ons

slechts een enkelen wenk. De Ingaevonen zijn
, zegt hij

,

het dichtst bij den Oceaan. Dit wijst op meer dan op

eene bloote verscheidenheid van woonplaats. Inderdaad

,

de neiging tot de zee, de zin om zich naar de eischen,

die de nabuurschap van dit element oplegt , te voegen

,

getuigt van eene eigenaardige beschouwing en richting

1) Zie de plaats bij graff, nltlid. Sprachschats

,

I. 497.
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in het leven. Zij die zich getroostten, zich op de gren-

zen tusschen land en zee te vestigen, ja, zich in broze

vaartuigen op de woestijn der wateren waagden , om

vreemde kusten aan te doen, hetzij tot het drijven van

handel
,

hetzij tot het plegen van roof , zij bewezen met-

terdaad, dat zij het geluk niet in rustig grondbezit en

verzekerden akkerbouw zochten. — Er bestaat eene

veelbeteekenende tegenstelling tusschen den nabuur des

Oceaans en den akkerbouwenden bewoner van het binnen-

land. De Friezen en Chauken waren zulke naburen des

Oceaans, en hoe eigenaardig zijn zij zelven, hoe ken-

merkend zijn hunne bedrijven, in tegenoverstelling der

andere Germanen ! — Doch de zee is het niet ,
die dat

verschil tusschen menschen en menschen veroorzaakt;

integendeel, dat sommige volken zich aldus van het

binnenland vermogen af te keeren en met de zee te

bevrienden, het getuigt van een voorbestaanden aanleg.

Trouwens de tegenstelling, welke er op ruimer gebied

tusschen het zeebouwend en het landbouwend volk be-

staat, herhaalt zich in beperkter kring, op elk punt van

het binnenland , in elke menschelijke maatschappij , tot

in het hart van eiken mensch toe. Nagenoeg overal

op de aarde ziet de mensch zich door de gelegenheid

van den grond uitgenoodigd om, in eene vaste woon-
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plaats gezeteld, van den bebouwden bodem te leven.

Maar daarnevens lokt hem de ruimte van rondom om

zich in het open veld te verbreiden en te leven van het-

geen de ongeploegde bodem en de bewegelijke have op-

leveren. Iedere Duitsche gemeente erkende die natuur-

lijke tegenstelling op haren bodem, waar zij onderscheid

maakte tusschen den esch en den eng. De esch is de

bebouwde grond, de akkerbodem, de kamp. De eng ,

daarentegen, in het Hoogd. Anger ,
is de weide, wel

te verstaan niet de lage, bevochtigde grasbodem, neen!

deze heet in het Hoogd. Aue of Wiese, maar de hooge

en droge weide, de heide, de ruime, niet in akkers

verdeelde vlakte. De esch was het pand van een stil,

gezeten , arbeidzaam leven , in dorp of landstad ; de eng

,

daarentegen, bracht het denkbeeld mede van vrije bewe-

ging naar alle richtingen, om, zonder landarbeid, te

rapen wat de wildernis en het medegevoerde vee, of de

strijd tegen den mededinger opleverden. Zoo vond de

diepzinnige geest van den oorspronkelijken Germaan in

de grondtrekken van de landstreek, waar hij zich neder-

sloeg
, de tegenstelling weder

,
die wij in de geschiedenis

der beschaving en in de mythen aan den ingang der

historie van meer dan ééne natie aantreffen : de tegen-

stelling tusschen den landbouwer en den herder, tus-
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schen den Iraniër en den Turaniër , tusschen het -Egypte

der Pharao’s en de woestijn van Syrië, tusschen den

landbouwenden Arabier en den Bedouin, tusschen den

stedestichter Romulus en zijnen broeder Remus, die

met den aanleg van stadsmuren den spot drijft, tus-

sclien Cain en Abel, en dan eindelijk ook tusschen

den Fries of Chauk, dien Bedouin der zee, en den

binnenlandschen Germaan, of, wilt gij, tusschen den

op hoogen en vasten bodem gezeten Duitschen Overlan-

der en den zeevarenden Nederlander, die (dit zij hier

ter loops opgemerkt) zich tot nog toe niet, als Remus

en Abel, door zijnen broeder heeft laten vermoorden,

hoe dikwijls de Keizer der Duitsche natie
, met de Wel-

schen in verbond, dit ook gepoogd heeft.

Deze tegenstelling nu is het, welke wij in die ver-

deeling, bij Tacitus vermeld, tot in de namen toe,

erkennen. — In het eerste bestanddeel van het onge-

twijfeld samengestelde Ingaevonen laat zich het woord

eng, in dat van het op dezelfde wijze gevormde IsJcae-

vonen het woord esc/i {esk) terugvinden, en nu wij de

beteekenis van de tegenstelling tusschen eng en esc/t

hebben opgemerkt, zal men het er wel niet voor hou-

den, dat deze woorden te onbeduidend zijn om daarnaar

zulk een onderscheid in de natie der Germanen te be-
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stempelen. Eenige bedenking evenwel zou het kunnen

wekken, dat in beide namen eene i wordt aangetroffen,

waar de Duitsche stam eene a behelst: eng toch luidde

oorspronkelijk ang

,

en de oudste vorm van esch is ask.

Doch dat de Duitsche a door het Romeinsche oor niet

zelden zoo vernomen werd, dat hij ze met zijne ae en

dan ook met zijne i terug meende te moeten geven,

blijkt uit verscheidene voorbeelden. Glaesum, de naam

van het barnsteen bij Tacitus en Plinius, is voorzeker

het Duitsche glas

,

en de vorm laeti of liti (de bekende

landbouwende klasse) wisselt af met lati, en het woord

wordt met de meeste waarschijnlijkheid teruggebracht

tot het Gothische lats. En hier zien wij dan in de open

lettergreep de a in i overgaan: hoeveel te lichter moest

de overgang, als in Ingaevones en Iscaevones, in de

gesloten syllabe plaats grijpen. Omgekeerd bespeurt

men den overgang van de Germaansche i in eene a,

wanneer men, met Griinm en zoo vele anderen, in Ar-

minius het Duitsche Irmin terugvindt.

Doch hoe laat zich nu het tweede bestanddeel der

beide namen (-aevo) verklaren? Graff ‘) denkt aan awo,

d. i. aue (ons ouwe in land-ouwe)
; maar bij dit gevoe-

1) I. 347.
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len gaat hij uit van de meening, dat in Ingaevonen

en Iskaevonen

,

zoowel als in Herminonen, een eigen

persoonsnaam schuilt. Zoo konden Ingaevonen, Iskae-

vonen en Herminonen de bewoners wezen van het land

van Ingo, Isko of Isto en Hermin. Daar ik die mee-

ning niet deel, zoo denk ik liever aan het Gothische

aivs, Oudhgd. ewa , in den zin van icereldorde ,
instel-

ling, regel , in dier voege dat Ingaevonen en Iskaevonen

de mannen van den regel of de ordening van den eng en van

den esch zouden beteekenen. Bepaaldelijk de esch speelt

een groote rol in de oudste herinneringen van het Duit-

sche volk , en geen wonder ! de mannen van den eng

(naar onze opvatting) verstrooiden zich en zochten de

barre paden der zee; de mannen van den esch, daaren-

tegen, bewaarden het heilige pand der voorouderlijke

zeden en godsdienst, en wijdden zich met liefde aan

den grond, dien zij bebouwden, aan de moederaarde,

uit welke de goddelijke vader van Mannus was gebo-

ren. De esch vertegenwoordigde hun dien moederlijken

schoot
, waaruit zij als de esschenboom , dat is , de boom

,

die in den Duitschen esch tehuis behoort, waren opge-

wassen. Vandaar de overlevering, dat de mannen van

den esschenboom zijn gekomen met al wat men er spe-

lend bij gefabeld heeft: ongetwijfeld eene herinnering van
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de geboorte van Mannus , den mensch, een goddelijk

zaad, uit de moederaarde. Tot in het verre Oosten

schijnt die naam esc/t (ask) aan den Duitscher verbon-

den. Of zou het te gewaagd zijn, waar Grimm den

naam der Saksen in dien der Saken
,
zooals de Perzen ,

volgens Herodotus , de Scythen noemden , terugvindt

,

veeleer den naam Saken voor eene letteromzetting uit

Asken te houden 1 )? — Hoe misschien hiermede wederom,

de naam Saksen samenhangt, zullen wij later zien. —
Opmerkelijk is het ook , dat de Joodsche bijbeluitleggers

Aschkenaz (Gen. 10, 3), den zoon van Gomer, voor

Duitschland verklaren. Zou hen wellicht de klank ask

op de gedachte gebracht hebben, dat hier de eschman-

nen
,
dat is de Duitschers bedoeld werden?

Meer in de nabijheid vind ik een spoor van dat

woord esch in eene Germaansche overlevering, ons door

Tacitus medegedeeld. In zijn bovenvermeld boekje (cap 3),

lezen wij: //Er zijn er, die meenen, dat Ulixes op zijn

langen fabelachtigen zwerftocht, in den Duitschen oce-

aan gekomen , in Germanië is aangeland , en dat Asci-

burgium ,
hetwelk

,
aan den oever van den Rijn gelegen

,

alsnog bestaat, van hem is gesticht en genoemd.” Ach-

i) Gelijk ros voor ors, cn dergelijke.
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ter dit genoemd staat in de HSS. eene plaats voor een

woord opengelaten, in sommige door eenen naam met

Grieksche letters aangevuld. Zulks is gewis hieraan te

wijten, dat men, tusschen den naam Vlixes en Asci-

burgium geenerlei gemeenschap opmerkend, niet geloo-

ven kon, dat Tacitus zou gezegd hebben, dat Ascibur-

gium
, door Vlixes gesticht , ook naar hem zou genoemd

zijn. Derhalve meende men , dat de naam
,
door Vlixes

aan Asciburgium gegeven, nog moest volgen. Maar

die zwarigheid vervalt
, als men in den naam Vlixes het

woord cxsk

,

waarnaar Asciburgium genoemd is, vermag

aan te wijzen , en dit is niet moeilijk. Immers
,

als men

eene onbeduidende letteromzetting aanneemt, die dienen

moest om in den Duitschen naam den klassieken held

der Odyssee terug te vinden (Vlixes voor Vlisces)
,
bevat

de lettergreep ix het eerste bestanddeel van den naam

Iskaevonen
,

waarin wij ask aangetroffen hebben. —
Maar hoe moet men dan de eerste lettergreep (vl) ver-

klaren ? Deze lettervereeniging (vl) komt ook voor in den

Duitschen naam Vlemarm , en deze geeft ons eene gemak-

kelijke verklaring aan de hand. Vlemarm toch is ongetwij-

feld het Gothische Vailamers , dat door Ulfila ter vertaling

van het Grieksche cv(p>ifx,o; wordt gebezigd, en dus ons

weleerwaard is. Zoo zal het bijwoord vaila
,
ons wel

,
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iu die letters vl schuilen
, Vlisces zal zooveel zijn als

Vaila-asks

,

hetwelk treffend overeenkomt met den Ho-

merischen heidenbijnaam : iüftfiuktxs , van cu (wek) en {uxi»

(esschenboom)

.

Was de een of andere Duitseher op de

bovenstaande verklaring van den naam Vlixes uit het

Duitsch gekomen, dan kon men, ernstig of spelend,

dit laat ik in het midden, verzekeren, dat Vlixes ook

in Duitschland tehuis was en Asciburgium naar hem

heette.

Wat eindelijk den naam Herminonen aanbelangt, wij

houden ons gaarne aan het gevoelen van Grimm ') en

Graff, die in deze benaming het woord irmin terug-

vinden , hetwelk men vóór een aantal woorden aantreft

,

aan welke daardoor het denkbeeld wordt bijgezet, dat

het aangeduide voorwerp het hoogste toppunt bereikt

heeft. Op dezen grond nemen wij aan, dat de in het

midden gelegen Herminonen het toppunt beteekenen

,

hetwelk de beiden anderen beheerscht en bevat, de een-

heid der twee uiteenloopende richtingen, door Ingaevo-

nen en Iskaevonen vertegenwoordigd. Hetzelfde wordt

voorgesteld door de Irminzuil, van welke in een ouden

text, door Graff 1
) aangehaald, gezegd wordt: de Irmin-

1) Gcsch. d. deutschen Sfir. II. 597. 2) VI. 187.
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zuil is zoo veel als universalis columna, quasi sustinens

omnia, dat is, de alomvattende zuil die alles draagt , een

zinnebeeld derhalve van het allesdragend toppunt der

wereld, van den uitersten hoeksteen des wereldgebouws

,

van dat wat Homerus ‘) bedoelt , waar hij de zuilen van

Atlas beschrijft als xiovsg jj.xx.fx) ai yalxv re xx) oupxvbv

ipQif ixovtriv, dat is, die lange zuilen
, welke aard en

hemel dragend omvatten. — Een kunstwerk is alzoo die

Inninzuil niet geweest; integendeel, het moet eene soort

van natuurlijke pyramide, een kolossaal steenblok, als

de Kaaba van Mecca, een beth-el-steen geweest zijn,

en werkelijk beschrijven de oude glossen bij GrafF haar

aldus.

II.

Wanneer zulke denkbeelden bij de oude Germanen

golden; wanneer bij hen van zoodanige richtingen en

stroomingen in het menschelijke en maatschappelijke

leven zulk een levendig bewustzijn bestond
,
dat zij ze

1) Odyss. I. 52.
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in namen en symbolen vermochten uit te drukken ,
—

dan mogen wij verwachten , dat hunne geschiedenis , dat

de beweging van tegenstrijdige partijen in hunnen boe-

zem daarvan zal getuigen. Zóó is het inderdaad.

Toen de konde van het ontzaggelijke Romeinsche Rijk

den Germanen ter oore kwam, kon zij niet anders dan

een geweldigen indruk maken. Wat men van Rome

hoorde, wat kooplieden en enkele gelukkigen daarvan

met hunne oogen gezien hadden, moest de overtuiging

geven, dat in dat Rome iets bijzonder groots te erken-

nen viel. Der Germanen priesters en wijzen drongen

hun het geloof op, dat het middenpunt van het Rijk

der menschen op aarde zich in hun midden bevond.

Maar kon Duitschland met Rome wedijveren? Immers

neen ! Zoo er sprake was van eene plaats op aarde

,

waar men den Goden nader was, en die dus de hoofd-

stad der wereld verdiende geacht te worden, dan was

zulks geene plek in Duitschland, maar Rome. Rome

was de ware irmingrond

;

daar woonde het ware irmin-

died, d. i. irminvolk

,

daar aanschouwde men de echte

irminzuil. Wat beteekende dat onaanzienlijke blok steen

,

hetwelk de Germanen vereerden, bij die honderden ko-

lommen, welke de Romeinsche tempels schraagden of

allengs in grooter getal en prachtiger gestalte op de
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openbare plaatsen cn in de renbanen verrezen. De ge-

heele wereld streek voor Rome de vlag en verrijkte

het met haren buit, Egypte, Griekenland, het geheele

Oosten daaronder begrepen ,
— en wat zou dan Germanië

,

wat de boersche heiligdommen van het Germaansche volk

tegen Rome in aanmerking wanen te komen ? Ach

!

van nu aan was het rijk der Germanen van ongenoeg-

zaamheid overtuigd, en zoo men nog aan Goden en aan

’smenschen- heerlijkheid geloofde, en niet in dierlijke

onverschilligheid en in domheid voortleven wilde, moest

men zich opmaken om aan de eer en het heil van het

Romeinsche Rijk deel te nemen.

Dat deden voor de eerste maal de Duitsche scharen,

welke onder den naam van Cimbren en Teutonen opbraken

en zich aan gene zijde der grenzen van Germanië bij de

Romeinen aanmeldden. De vereeniging dier namen be-

wijst, dat in weerwil der tijdelijke coalitie, en terwijl men

er op uit was om zich in de alles verzwelgende eenheid

van het Romeinsche Rijk te gaan verliezen
, toch het on-

derscheid der volkstammen, als een onuitwischbare trek

der Germanen
,
gehandhaafd bleef. Voorts verraden die

namen zelven ,
dat zich hier zelfs de zeeoeverbewoners had-

den laten medeslepen , die anders door hunne woonplaats

zelve geroepen schenen om het heil niet in eenig beperkt

2
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vastelandsgebied te zoeken. Doch juist door de zee-

vaart kwam tot hen de faam van Rome; juist zij ver-

namen uit de eerste hand , dat het hier geen rijk gold

,

beperkt van grenzen , maar zulk een
,

dat de geheele

wereld, het Oosten en Westen en Zuiden, omvatte en

straks zijne armen over hun Noorden stond uit te brei-

den, althans wegens zijne hooge ontwikkeling en meer-

derheid van krachten en gaven verdiende uit te breiden.

Hoe het zij , de Cimbren en Teutonen zien wij , op Ro-

meinschen bodem gekomen , om land verzoeken ter

bebouwing, en hunnen dienst in den krijg ten loon aan-

bieden. Dus wenschen zij in het Rijk opgenomen te

worden. Doch de Romeinen waren niet op de hoogte

om het streven dier vreemde aankomelingen te begrij-

pen; zij wisten niet wat met hen aan te vangen, en

konden in hen niets anders zien dan een ondragelijken

overlast en een dreigend gevaar voor de orde en de

veiligheid van het eigendom. Dus weigerden zij hun

verlangen te bevredigen, en beantwoordden het met

list en met den toeleg om hen te verdelgen. Hoe moet

dit den met zulk een heilig vertrouwen toegesnelden

Germanen gesmaakt hebben! Veel zal het hun hebben

gekost om hunne begoocheling op te geven. Maar ten

slotte dienden zij zich toch te weer te stellen. Zij deden
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het, en van nu aan schenen zij tegen de Romeinen een

verbannings- en verdelgingsvonnis uit te voeren: immers

met der Romeinen leven vernielden zij ook hun goed,

als wilden zij te kennen geven, dat zij dat goed niet

onbeloond begeerden, dat zij dweepers mochten zijn,

maar geene roovers waren. Doch niets baatte. De krijgs-

kunst van Marius zegepraalde over hunne min ordelijke

scharen, en de eerste botsing tusschen Rome en Ger-

manië had plaats gegrepen.

De ervaring, op dezen zoo jammerlijk geeindigden

tocht opgedaan, moest de Germanen voor langen tijd

van het ijdele van het denkbeeld eener vredelievende

opneming in de gemeenschap des Romeinschen Rijks,

waarmede zij gedweept hadden, overtuigen. Zij zagen

sich naar hun land teruggewezen om vrede te hebben

met den trap der beschaving
, waarop zij stonden. Toch

hield de beweging in ’s volks boezem aan , en wel in

het hart des lands, in de oorden, waar men de Ir-

dnzuil en de Hermunduren (een volk, in wier naam

Grimm het veelbeteekenende Irmin terugvindt) te zoe-

ken heeft. Aan de gevolgen, waartoe deze beweging

leidde, heeft een goed deel van ons vaderland de bewo-

ners te danken gehad , met welke het voor het eerst in

het licht der historie is opgetreden.

2‘
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Ten gevolge van staatkundige tweespalt, zegt Taci-

tus '), verliet een deel van het volk der Katten zijne

haardsteden (in het land der Thuringers en Hessen) , en

begaf zich naar de uiterste grens van Germanië ten Wes-

ten bij de monden van Rijn en Maas. — Zij droegen den

naam Batten, en er bestaat geen grond om te twijfelen

aan de meening, die in dezen naam het Gothische bij-

voegelijk naamw. bats erkent, dat nog overig is in de

trappen van vergelijking, beter en best ,
van het woord

goed, met hetwelk het zijne beteekenis gemeen heeft.

De goeden alzoo, dat is, de degelijken
,
noemden zij zich,

in tegenoverstelling, zoo het schijnt, van dezulken, die

tot niets nut te achten waren. Mag men aannemen,

dat deze naam in verband staat met de rol, door hen

gespeeld vóór hunne uitwijking uit hun stamland, dan

ligt daarin opgesloten, dat zij zich eene bevoegdheid

toekenden tegenover anderen, waarschijnlijk tegenover

de machthebbenden , die zij tot het gezag niet langer

bevoegd achtten.

De Batten waren niet de eenige stam , die uit dezelfde

streken van midden-Duitschland zich langs den Rijn

naar het Westen begaven. Anderen deden hetzelfde,

1) Sedilione domcslica pulsi.
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om aich deels op de hoogte van de Roer , deels in Noord-

Brabant neder te slaan. Ik bedoel de Chattuariërs , wier

oaam hunnen samenhang met de Chatten of Katten

voldoende uitdrukt '), en de Duringers. Deze naam

beteekent afstammelingen van de Duren : de naam Duren

mi maakt het hoofdbestanddeel uit van den naam Her-

munduren. Dus is het, alsof de Duren, die uit het

stamland uitweken, om in Nederland de kolonie der

West-Thuringers te vormen 2
) , daarmede de aanspraak

op de benaming Hermunduren , dat is op de verbinding

van hunnen naam met dat vereerende voorvoegsel Irmin

verloren. Hoe het zij , de daad der afscheiding en der

vestiging aan de uiterste grens van Germanië, in een

oord, waar, met de verdeeling der rivier in verscheidene

armen, de grenzen tusschen Germanië en Gallië uit den

aard der zaak eenigzins onzeker waren, deze daad ge-

tuigt reeds van zelfgenoegzaamheid en vermetelheid , van

moed om met de overleveringen van het moederland te

heken en de nationale heiligdommen vaarwel te zeggen 3
).

Voorzeker is het geene ongegronde gissing aan te

1) Crimm, Gesch. d. deutschen Sprache, II. 588, sqq.

2) Grimm, t. a. pl. G00 sqq.

3) Dc Batten noemden het land naar hunnen naam Bal-aue, en

•oor dezen naam kregen zij wederom de benaming Bataven of
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nemen, dat ook bij de Batten en Duren de faam vai

het Romeinsche Rijk gewerkt had. Met betrekking to

Bataven en Mattiaken (in het Nassausche ')) gebruik

Tacitus *) de uitdrukking: //de grootheid van het Ro

meinsche volk breidde het ontzag voor het Rijk tot ove

zijne oorspronkelijke grenzen uit, met name tot aai

gene zijde van den Rijn”. En dat de Bataven zich dade

lijk tot vrijen krijgsdienst aan de Romeinen aansloten
,

ei

tot een Overrijnsch broedervolk der Romeinen gestempel

werden, is wel een bewijs, van welken geest zij wareii

Het land der Katten en Hermunduren was nog onde

de regering van Nero het tooneel van eenen strijd va

godsdienstigen aard om het recht op het bezit van hei

lige voorwerpen, door de natuur op den bodem, die

zij bewoonden, opgeleverd. Dit veroorlooft ons te vei

moeden, dat ook de verdeeldheid, ten gevolge waarva

de Batten uitweken, een godsdienstig karakter zal geha

hebben, en dat zij hunnen geboortegrond den rug ni<

zullen hebben toegekeerd, dan na eene vergeefsche p<

ging om zich in het bezit der heiligdommen te steller

Batavieren. Vooris noemden de Romeinen alweder het land na

den naam der Bataven, als zij van het eiland der Batavieren spraki

1) Grimm, t. a. pi. 583.

2) Cerman. c. 29.
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en daarmede hunne richting te doen zegevieren. — Dien

strijd in het Kattenland, ten tijde van Nero, verhaalt

ons Tacitus *). //In denzelfden zomer (van het jaar 812

van Rome) werd
,
zegt hij , een groot gevecht tusschen

de Hermunduren en de Katten geleverd, daar beiden

met geweld aanspraak maakten op eenen stroom, die

zout oplevert, en aan welken zij beiden paalden. Be-

halve dat deze Stammen alles met wapengeweld gewoon

zijn te beslechten, zoo was hier zeker godsdienstig geloof

in het spel , namelijk
, dat het oord

,
waarom het te doen

was, dichter dan eenig ander bij den hemel was, en

de Goden daar van naderbij dan overal elders, der men-

schen gebeden hoorden: een teeken daarvan was, dat,

blijkbaar door een gunstig bestel der Goden, uit dien

stroom en het hout daaromtrent zout voortkwam, niet,

zooals elders op aarde, op het zeestrand, waar de zee

het achter laat, maar dus, dat, als men het water uit

dien stroom op een brandenden stapel van het hout der

hoornen goot, uit de strijdende elementen van vuur en

water zout ontstond.” Hier dus, even als ten aanzien

der Irminzuil, bestaat het geloof, dat men in het bezit

is van een boven den geheelen aardbodem bevoorrechte

I) Atm. XIII. c. 57.
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plek, waar de Goden den menschen onmiddellijk nabij

zijn, waar aarde en hemel elkander ontmoeten, waar de

strijd tusschen uitbreiding in de ruimte en samenvatting

op een enkel punt, tusschen Oceaan en vastland, ver-

zoend is , om een hoogere eenheid te doen ontstaan

,

gelijk men hier uit het vergoten water en het verbrande

hout zout geboren zag worden. — De Hermunduren

wonnen den strijd
,
verhaalt Tacitus verder , en de Chatten

werden vernield. Zoo handhaafde zich alsnog het nati-

onale geloof der Germanen, en hielden de Hermunduren

de nationale heiligdommen in stand, hoezeer van alle

kanten bedreigd. Maar de natuur scheen met hen mede

te strijden. Een volkstam, met de Romeinen in bond-

genootschap staande, werd door eene plotselinge ramp

bezocht. Vuur, uit de aarde opgekomen, stak hunne

landhoeven met den te velde staanden oogst en hunne

dorpen aan, ja, de muren zelven van de pas gestichte

Romeinsch-Duitsche Kolonie werden door het vuur als

bestormd. Geene regenvlagen
,
geen rivier- noch ander

water kon het blusschen. Ten einde raad en verbitterd,

begonnen ten laatste de landlieden van op een afstand

steenen in het vuur te werpen. Hierdoor kwamen de

vlammen eenigzins tot staan. Nu traden de lieden voor-

zichtig nader, en met stokken en ander gereedschap,
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alsof zij met wilde dieren te doen hadden, poogden zij

ze uit te slaan. Ten laatste doofden zij de vlam met

hunne kleederen, //hoe gemeener, zegt Tacitus, en hoe

meer versleten en morsig des te beter.” — Zoo bleek,

hoe verderfelijk de kracht was van het eene der beide

elementen, wanneer het zich niet, door de Goden gebon-

den, vreedzaam met het strijdig element leerde verdragen.

Opmerkelijk is het, dat te voren, volgens de overleve-

ring, de Cimbren en Teutonen door het andere dier

twee elementen, aan den band ontsprongen, te weten

door een geweldigen watervloed, den weg naar Rome

op gedreven waren. — Onmiddellijk op dat zonderling

verhaal laat Tacitus het bericht volgen, dat in hetzelfde

jaar de vijgeboom, Ruminalis genaamd, in het comi-

tium, onder wiens lommer Romulus en Remus de uiers

der wolvin hadden gezogen, doode takken kreeg, en

dat zijn stam begon te verdrogen. Dit werd , zegt hij

,

voor een slecht voorteeken gehouden; maar weldra kreeg

de boom nieuwe spruiten. — Is het niet, alsof Tacitus

te kennen wilde geven: de Germanen verzaken hunne

godsdienst en achten hunne eigene heiligdommen profaan

ter liefde van Rome, hetwelk zij door de Goden geze-

gend en bewoond wanen, en ziet, Rome zelve wordt

van hare Goden verlaten ! De Romeinen zelven gelooven
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niet aan hetgeen de vreemdelingen bij hen zoeken. . .

.

Doch neen ! er is nog hoop : de oude tronk geeft nog

nieuwe uitspruitsels.

Werkelijk zochten de Germanen het heil bij het Rijk;

doch zij deden zulks niet allen op dezelfde wijze. Som-

mige Stammen, zooals de Usipeten en Tencteren, waar-

van Caesar meldt, staken zonder veel gedruis den Rijn

over, met den toeleg om zich in Gallië neder te zetten.

Gallië was den Germanen, als het ware, het voorportaal

van het Romeinsche Rijk. Waren zij daar eenmaal ge-

vestigd, dan zouden zij zich wellicht met Rome kunnen

verstaan, en, gelijk nu reeds de Provincie Gallië, op

gewenschte voorwaarden in het Rijk worden opgenomen.

Doch anderen, met namen de Sueven, gingen stouter

te werk. Zij schenen ten koste van Gallië het bestaan

der Cimbren en Teutonen te willen hervatten , en terwijl

zij de langzamere en rustigere Usipeten en Tencteren

met geweld voorwaarts dreven, wilden zij, geheel tot

een bestendigen oorlog ingericht, met groote gewapende

scharen in Gallië doordringen. — De Batavieren hadden

weder iets eigenaardigs. Het was alsof zij de groote

gedachte wilden verwezenlijken om op Duitschen bodem

Romeinen te worden. Daarom zetten zij zich neder op

eenen grond, eertijds door de inboorlingen, met de
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Cimbren en Teutonen medegesleept , onbewoond gela-

ten, eenen grond, waar in het uiterste Westen Duitsch-

land aan Gallië paalde. En hun stoute toeleg was niet

ijdel. Immers zien wij hen door de Romeinen werkelijk

als huns gelijken erkend en begunstigd. Hoe onwraak-

baar moeten de opperhoofden der Batten hunne begin-

selen aan de Romeinsche aanvoerders hebben weten te

verklaren, dat dezen dit kleine hoopje barbaren in vollen

ernst als hunne broeders opnamen, en terwijl ze hen

lieten waar en wat zij waren
, als Romeinen aanmerkten.

Wel hadden die andere Germanen alle reden om te

vertrouwen
, dat zij in Gallië voet zouden kunnen vatten.

Het Gallië van die eeuw vertoont alle trekken en

teekens van eene natie in haren ondergang. Dat er

algemeen aan het behoud van den Staat getwijfeld werd

,

blijkt uit de omstandigheid
, dat het land verscheurd werd

door partijschappen, die niet alleen de Gewesten, maar

de leden der gezinnen verdeelden. Slechts daar waar

elk der partijen
,

tenzij de denkbeelden , die zij voor-

staat, met geweld en met den ondergang der tegenpartij

worden doorgedreven, de openbare zaak verloren acht,

is zulk eene algemeene tweedracht mogelijk. Geen won-

der, dat het in het hoofd van enkele ondernemende

mannen opkwam, aan de vreeselijke verwarring en den
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angst van het algemeene wantrouwen door de vestiging

van een krachtig bestuur paal en perk te stellen. Doch

voor hen, die zulks bestonden, was het onmogelijk te

slagen, zoo zij elk op zichzelven handelden. De omwen-

teling, door den eenen beoogd, moest kracht ontleenen

door de hand te reiken aan eene omwenteling, door

eenen man van gelijken zin in een naburig gewest be-

werkt. En wie kon hopen zich den toeleg te zien

gelukken, zoo hij niet steunde op eene macht van ver-

trouwde ,
aan de binnenlandsche partijzucht vreemde

krijgers? Vandaar juist vóór de komst van Caesar in

Gallië de samenspanning van drie mannen: Orgetorix,

den Helvetiër, Casticus, den Sequaan, en Dumnorix,

den Aeduër. Orgetorix zou aan het hoofd van eene

talrijke kolonie zijnen geboortegrond Helvetië voor Gallië

verlaten, om daar in verstandhouding met de beide

laatstgenoemden, die op hunne beurt de Sueven onder

Ariovistus inriepen, een bewind te stichten, dat, zich

over Gallië uitbreidend, eindelijk aan dat zoo onrustige

land orde en kalmte zou schenken. Zouden dus Hel-

vetiërs en Germanen samenwerken , reeds vroeger hadden

zich genen aan de Cimbren en Teutonen op hunnen

tocht naar Italië aangesloten, en Caesar had daarvan in

zijn geslacht de heugenis, daar een zijner voorzaten in
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het treffen met hen gesneuveld was. Op deze wijze

scheen Gallië ten prooi te zullen vallen aan eene macht,

met welke Rome , een paar menschenleeftijden geleden

,

op zoo ernstige wijze kennis had gemaakt. Die macht,

met onmetelijke landstreken en ontelbare volkstammen

in den rug, zou zich vestigen en ordenen en versterken

op een gebied, zoo uitgestrekt, als Gallië, en van zoo

vele hulpmiddelen voorzien, en in de eerste plaats dat

gedeelte des lands bedreigen, hetwelk, van voorlang

onder den naam van de Provincie in het Romeinsche

Rijk ingelijfd, niet kon aangetast worden, zonder dat

zich de Romeinsche hoogheid zelve aangerand gevoelde.

Dit moest, het kostte wat het wilde, gekeerd worden,

en Caesar was de man, tot de voldoening dier taak be-

stemd. Dezulken in Gallië , die zich van de heersch-

zucht dier drie mannen en van de scharen en krijgs-

benden, van welke zij zich bedienen wilden, geen heil

beloofden, zagen met Dumnorix broeder, Divitiacus,

naar de hulp van Rome uit, om de gevreesde omwen-

teling te stuiten. Maar buitendien de persoon van Caesar

had het hoogste belang om zich de zaak aan te trekken.

Om dit te doen beseffen, strekke het volgende.

Nu de gansche wereld, met name het dweepzieke Oos-

ten, dat geen denkbeeld had van die persoonlijke vrij-
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heid , welke tot dusverre den grondslag van het Romeinsche

Staatswezen had uitgemaakt, in het Rijksverband moest

worden opgenomen, was het zonneklaar, dat de oude

regeringsvorm van Rome niet meer voldeed. De Ro-

meinsche veldheeren, die aan het hooofd hunner legioe-

nen, met de Volleen van het Oosten, met de daar heer-

schende Vorsten en Vorstinnen, met eenen Herodes en

Cleopatra, en met de daar woelende partijen kennis

maakten, leerden zulks levendiger dan iemand anders,

inzien. Die onmetelijke bonte wereld met hare kolossale

weelde en jammerlijke ellende, met hare diepzinnige wijs-

heid en vermetelen waan , hoe kon zij
,
als eene provincie

,

uit Rome bestuurd worden door den Romeinschen

Senaat? Al waren zijne leden eene vergadering van

Koningen en Goden geweest, en niet zoo diep bedorven,

als werkelijk het geval was, hij zou buiten staat geweest

zijn tot zulk eene taak. De schitterende legërhoofden

,

welke die Romeinsche Senaat naar het Oosten zond,

zij vonden aldaar een onthaal, wel berekend om hun

het hoofd te doen duizelen. De fijn beschaafde Vorsten,

de listige staatslieden hoedden zich wel, mannen met

stuurschheid te bejegenen, welke hen de kracht van

hunnen arm en de degelijkheid hunner troepen hadden

doen gevoelen. Zij schenen niets liever dan zich met
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Rome te verstaan; maar van hunnen kant moesten dan

ook de Romeinen rede verstaan en niet wanen, dat

zij met hunne begrippen immer ingang konden vinden.

De toestand van het Oosten was verward: de val van

de Hellenistische Rijken had er eene geweldige gaping

achtergelaten ; de bevolkingen zagen uit naar den stichter

van een nieuw wereldrijk uit den hemel. Welnu, Rome

kon dien heerscher opleveren; maar dan moest zij de

wereld niet noodigen tot onderdanigheid aan een Col-

legie van burgers, die evenmin priesters als koningen

waren (en van deze waardigheden alleen had men denk-

beeld); maar zij moest eenen enkele aan het hoofd hebben

:

slechts door een Koning, zeide een Sibyllijnsch orakel,

in die dagen te berde gebracht, konden de Parthen,

de eenige macht in het Oosten , die Rome ernstigen tegen-

stand bieden kon, overwonnen worden: eenen Koning

der Koningen, neen! eenen God der Goden op aarde

moest Rome aan de aarde geven, of van een Romeinsch

Rijk in het Oosten kon geene sprake zijn. — Zulke denk-

beelden drongen als een zoet venijn door het oor in het

hart van eenen Pompejus Magnus en Marcus Antonius.

Doch met den triomf der staatkunde dezer mannen zou

Rome een Oostersch Rijk zijn geworden. De Grieksche

geest, ten Oosten met elementen, zelfs hem te machtig, ver-
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mengd, en ten Westen door de Romeinen bestookt,

was reeds verstikt en nagenoeg uitgedelgd, — zou nu

ook nog het beginsel van persoonlijke vrijheid en bur-

gerrecht , dat Rome in de wereld vertegenwoordigde

,

te gronde gericht worden ? Dit moest den echten Romein

te na aan het harte gaan om het, zoo mogelijk, niet

te verhoeden. Maar om daarin te slagen was er een

geest noodig, die den aard en den omvang van het

gevaar begreep, een geest boven alle vooroordeel en

bekrompenheid verheven, en daardoor op de hoogte van

de bovenmenschelijk groote taak. Zonder dat Romes

beginsel onderging, moest Rome berekend gemaakt wor-

den om de Oostersche wereld te beheerschen. Wel moest

het bedorven veelhoofdig bewind van den Romeinschen

Senaat en het Romeinsche Volk, als een ongeschikt

werktuig, worden verbroken; maar ten behoeve van een

beleid, dat zich niet benevelen liet door Oostersche wie-

rookwalmen en het geloof aan burgervrijheid niet opgaf,

integendeel, dat zich de gelastigde dier burgervrijheid

achtte. — Maar hoe Rome te vernieuwen? Hoe het

sterk genoeg te maken om tegen de zwaarte van het

gansche Oosten op te wegen? —• Deze vraag beant-

woordde Caius Julius Caesar. In het Westen en Noor-

den moest men het Romeinsche gebied uitbreiden en

Digitized by Google



33

versterken; in eenen strijd, met dat doel gevoerd, moes-

ten de benden gehard worden, aan wier hoofd men al

wat Rome bedierf en verzwakte en eenen verderfelijken

weg wilde doen opgaan , ontzag leeren of bij tegenstand

verdelgen kon. Gallië, goed bestuurd, kon aan het

Romeinsche Westen het verlangde tegenwicht tegen het

Oosten bijzetten. Gallië toch leed veeleer aan de tegen-

overgestelde kwaal van het Oosten. Daar heerschte de

dienst van een jaloerschen God, die het menschenleven

leerde verachten , in plaats van vergoden , en geene

beeltenis eener goddelijke orde hier beneden erkende.

Onder zulk eene leiding kon , als in het oude Carthago

,

een rijke koopmanstand ontstaan en eene aristocratie,

op stoffelijk bezit gegrond, doch nimmer de regering

van een despoot, vertegenwoordiger der Godheid en

aangebeden door onderdanen, die tot zijn juk toe kusten.

De aanhechting van Gallië derhalve liet Romes beginsel

ongekrenkt. Maar achter de Gallen daagden de Ger-

manen op. Zij kwamen, bezield van eenen geest, in

geenen deele vijandig tegen Rome, integendeel, vervuld

'an ontzag voor de Romeinsche hoogheid en begeerig

om in het Rijksverband te worden opgenomen. Maar

kon Rome voldoen aan den eisch, haar door het Duit-

sche gemoed gesteld, en liep zij niet gevaar om door
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den toevoer van die nieuwe bestanddeelen overstelpt te

worden? Ook dat wilde Caesar verhoeden. Hij wenschte

de Germanen hunnen meester te leeren kennen, opdat

zij de Romeinsche belangen en de Romeinsche macht

zouden dienen, en niet overvleugelen: want, zoo als

Tacitus met veel beteekenis zegt, der Germanen vrijheid

was geduchter dan de despotie van Arsaces met zijne

Parthen. Het was een kiesche zaak voor den sceptischen

geest van eenen Caesar en de zijnen om het vrome

Dnitsche gemoed
,

hetwelk in Rome hoogere Goden

zocht, niet teleur te stellen. Toen Caesars kleinzoon,

Tiberius, den linkeroever der Elbe bezette en de daar

wonende Germanen de wijk naar de overzij namen , trad

een grijsaard den Romeinen te gemoet, en tot den im-

perator het woord richtende, zeidehij: »U, Caesar, weet

ik het dank, dat ik de Goden, van welke tot nog toe

slechts mijn oor vernomen had, heden met mijne oogen

aanschouwer grooter geluk heb in mijn leven noch ge-

wenscht noch ervaren.” Zie hier eene soort van Simeons

lied ,
den naargeestigen Romeinsehen veldheer toege-

zongen. De Germanen zochten in Rome Goden en in

den Caesar den vertegenwoordiger dier Goden, liet kon

niet anders: de Caesars moesten zich den Godentitel

laten welgevallen. De Romein moest genoegen nemen
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met den bovenmenschelijken rang, dien aan de eene

zijde het dweepzieke Oosten en aan de andere zijde het

trouwhartige Germanië hem opdrong, en een Vergilius

en Horatius namen de zaak ernstig op; doch Augustus

zeide metterdaad, dat, zoo hij dan een God moest zijn,

hij het wezen zou , niet naar den trant van het Oosten

,

dat hij te Actium overwonnen had, maar levend als

een eenvoudige mensch
, en handelend als een llomeinsch

burger.

Doch bij dien drang der Germanen om wat goddelijks

in Rome aan te treffen ; bij dat uitzien der Oostersche

volken naar een Vredevorst, en bij hunne zucht om dien

m den Koning van een aardsch Rijk te vinden, rijst

de vraag : was dat alles slechts een waan ? Ach ja ! De

Germanen zochten Goden; de Oosterlingen wilden zich

oenen God maken
;

de Caesars lieten zich tot Goden

ronken. Alles ijdel! De ware irminzuil, die de Ger-

manen zochten, is overal. God in den mensch was er

geweest en was er, hij is er en zal er zijn; maar in

geen enkelen mensch noch beperkt gebied uitsluitend,

allerminst in hetgeen de wereld groot acht. En toch,

°m de wereld te overtuigen
, dat die God niet daar is

,

"nar de menschen hem vinden willen, en om al degenen

te beschamen, die eenen God binnen of buiten Rome
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gevonden meenden te hebben, betuigde de Alomtegen-

woordige zich in die zelfde dagen in éénen, die niets

had van eenige aardsche heerschappij. //Het verhoogen”,

zoo als in dat Jeruzalem, hetwelk in deze dagen zulk

een dubbelzinnige rol speelde, eeuwen te voren gezon-

gen was '), //het verhoogen kwam niet uit het Oosten,

noch uit het Westen, noch uit de woestijn; maar God

betoonde zich een rechter, die dezen verhoogt en genen

vernedert.” En de echte volgelingen van den nederigen

Messias onthielden zich van alle verstandhouding met

de Oosterlingen, die eenen Koning der Joden wilden

vinden. Bedrieg ik mij
,
of is hetgeen wij in het begin

van het Evangelie van Mattheus lezen, het antwoord van

het ware Christengeloof op al dat dweepen met het

Oosten en zijne Wijzen? Daar zien wij de Magen den

Christus komen erkennen in de gedaante van een pas-

geboren wicht in de kribbe, gansch onbekend aan het

Hof en bij Herodes, die, had God het niet verhoed,

deze Magen tot de verraders van den waren Messias zou

gemaakt hebben.

Hoe het zij ,
Augustus zou een God zijn

, levend als

een eenvoudige mensch , en handelend als een Romeinsch

1) Psalm, 75, 7.
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burger. Doch hoe kwalijk handhaafden zich zijne opvol-

gers op dit standpunt! Hunne verheffing boven den

gewonen menschelijken staat wreekte zich op hen: zij

verloren het gevoel van het belang en den ernst des

levens; de een werd een menschverachter , de ander een

waanzinnige, die het ernstigste bedrijf in een ijdel spel

verkeerde , en met de achtbaarste zijner medeburgers het

onteerendste en wreedaardigste spel dreef. De derde

werd weldra het slachtoffer van zinnelijkheid en verdier-

lijking, en de vierde was Nero. Deze naam zegt genoeg.

In zijne ijdelheid stond hij bloot aan de inblazingen van

dweepzieke Joden en andere Oosterlingen, die wilden,

dat hij in zijnen persoon dengenen zou zien
, naar wien

bet Oosten uitzag, den Vorst, dien dat Oosten zich

anders, ten spijt van Rome, door de strijdbare Parthen

scheen te zullen verschaffen. Daartoe moest hij geenen

smaad van den kant der Romeinen ontzien: verwierp

hem Rome, dus verzekerden hem die verleiders, zoo

sou hij het gebied over het Oosten, ja het Koningrijk

der Joden te Jeruzalem ‘)> in één woord het Messiasrijk

erlangen. Dat ware een weergalooze triomf voor de

Oosterlingen geweest, zoo zij
, door den ijdelen Nero

I) Suelnn. in Ner. c. 40.
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tot hunnen man te maken, in den Imperator Rome

hadden kunnen veroveren. — Maar de samenspanningen

van den Keizer tegen de Romeinen, tegen zijne eigene

moeder en magen, en eindelijk tegen het Romeinsche

Rijk zelve liepen op eenen zelfmoord van den rampza-

lige uit.

De dood van Nero was eene nederlaag voor de Oos-

terlingen, en deze nederlaag van het Oosten is beslis-

send geweest. Wel is het nog zoo ver gekomen , dat

er eene reeks van Syrische Keizers en Keizerlijke vrou-

wen geheerscht hebben, doch toen was het te laat om

daarin voor het Oosten eene wezenlijke voldoening te

zien. Beginselen triomferen hier beneden niet onbe-

streden, dan wanneer zij hunne beteekenis hebben ver-

loren. — Doch wij mogen de grens van den tijd, tot

welken wij gekomen waren , niet overschrijden. De dood

van Nero , zeiden wij , was eene nederlaag voor het

Oosten: want niet alleen kwam hij na zijnen dood (en

wie weet, of de dvveepers hem en zichzelven daarmede

niet gevleid hadden?) niet terug; maar geen der vele

valsche Nero’s slaagde er in om zich als den echten

Nero te doen erkennen. Doch van den anderen kant

was met Nero het geslacht van Caesar van den troon

gestort, en scheen daarmode dc staatkunde vervallen,
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die zich de uitbreiding van het Rijk ten Westen ten

doel stelde. Die staatkunde had voor de Prinsen van

het Keizerlijke Huis eene soort van wettiging tot het

wereldgebied aan de tochten tegen de Germanen willen

ontkenen
, en ten teeken van den grondslag van hun

vertrouwen hadden de Keizers zelven zich met eene lijf-

wacht van Germanen en bepaaldelijk van Batavieren

omgeven. Zou dit alles nu een einde gevonden hebben,

en langs eenen omweg toch nog het Oosten zegevieren ?

0 neen ! want intusschen hadden die Batavieren hunne

kracht en hun gewicht in den Romeinschen Staat leeren

kennen. Of waren zij niet de toevlucht der Keizers ge-

weest, en hadden zij niet waargenomen, hoe hunne

tegenwoordigheid den legioenen vertrouwen inboezemde;

hadden zij , den afgod der wereld van nabij gadeslaande

,

niet ontdekt, hoe zij in werkelijkheid Rome in hunne

hand hadden? En, zoo als Tacitus ') ons meldt, zij

lieten niet na , dit luide uit te spreken. — Dus zegevierde

inderdaad het Westen, en wel, zoo scheen het, het

uiterste Westen, de macht, welke het Westen aan zijne

Noordelijke grens in het ondoorvorschte Scythüi voor

Rome als het ware in bewaring hield, om, zoolang het

I) Hisi. II, 27.
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dien volkenstroora meester bleef, haar tegen zijne bela-

gers en vijanden aan te voeren, of anders zelf door die

macht met de geheele wereld verzwolgen te worden. —
De Openbaring van Johannes ‘) acht in haren tijd de

machten der boosheid voorloopig een duizendtal jaren

gebonden: eerst na het einde van dat tijdperk zou de

Satan
,
ontketend

, Gog en Magog , dat is de volken van

het Westen en Noorden , ten strijde voeren. Dat tijd-

perk achtten de Batavieren, en onder hen Claudius

Civilis, gekomen. Natuurlijk beschouwde hij de aan-

vaarding van het gezag niet met den Christen uit de

Joden als een oogenblikkelijke zegepraal van den Satan

,

bestemd om het einde der wereld te doen dagen; inte-

gendeel, hij droomde van den aanvang eener nieuwe

periode, voor het wereldrijk gekenmerkt door de heer-

schappij van het Germaansche bloed
, reeds in zijne natie

en in zijnen persoon tot het broederschap der Romeinen

en het geslacht des Juliussen en Claudiussen verheven,

en tot vervanging van Caesars verbasterd geslacht be-

stemd. Met aansluiting aan Gallië dacht hij dit verhevene

doel te bereiken. De dweepzucht der Druïden, door

Keizer Claudius vervolgd, doch niet uitgeroeid, was gaande

1
)

20 , 8 .
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gemaakt. Deze Gallische priesters vleiden zich, dat in

het Oosten de Romeinsche legioenen door de Sarmaten

,

gelijk in hun Westen door de Germanen werden bestookt.

Het eind , meende men
,
van het Rijk der Romeinen was

daar. Of was hiervan het sprekend bewijs niet geleverd

door de onlangs in den burgerstrijd voorgevallen ver-

branding van het Kapitool ? Kortom , de Druïden ver-

kondigden
, dat Rome eenmaal door de Gallen was

veroverd, en zich alleen door dat het Kapitool staande

was gebleven, gered had gezien; maar thans had Jupiter

ten teeken van zijnen toorn toegelaten , dat zijn zetel en

tempel door de vlammen verteerd werd: — zoo was het

dan zonneklaar, dat het wereldgebied aan de volken

gekomen was
, die ten Noorden der Alpen woonden. Een

Germano-Gallo-Romeinsch Rijk te stichten, ziedaar het

denkbeeld van Claudius Civilis, die, zegt Tacitus, uit

onze rampen zijne hoop schepte. Niets scheen hem te

vermetel om te beoogen. Na Nero’s dood waren beur-

telings Galba
,
Otho ,

Vitellius uit den weg geruimd
; zoo

zou ook Vespasianus voor geweld of verraad moeten

zwichten, — en de dag der Germanen was aangebro-

ken, de verheffing van Claudius Civilis gekomen. Maar

hij rekende buiten de kracht, die Vespasianus uit het

verwoeste Judaea medebracht. Verpasianus maakte de
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bedoeling, tot eene waarheid, dat de nieuwe beheer-

schers der wereld uit Judaea zouden komen. Daar had

die veldheer in Jeruzalem, de geestelijke hoofdstad van

het Oosten, den zetel der gevaarlijkste dweepzucht, het

broeinest der bedenkelijkste samenspanningen te gronde

gericht. Zoo scheen het bewijs geleverd, dat God de

zaak ,
die de Oosterlingen voorstonden

,
verlaten had ,

of

op eene andere wijze
, dan zij meenden , handhaven wilde

:

immers was Hij niet van den hemel nedergedaald, om

Jeruzalems jammerlijke vlammen te blusschen, zijnen

tempel te wreken en zijn afgestreden volk te troosten.

Met het rookend puin van Jeruzalem achter zich, en

door menigen te laat tot inkeer gekomen Jood ten slotte

voor den Messias gehouden, was Vespasianus in staat

om zonder mededinging het werk der Caesars. voort te

zetten en in de wereld aan het Westen het overwicht

te verzekeren, en tevens was het hem licht door zijne

veldheeren den stroom der Germanen te keeren en dc

eerzucht van Claudius Civilis te breidelen.
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III.

Onze beschouwing spoedt ten einde. Slechts wen-

schen wij nog een enkelen blik te slaan op de lotge-

vallen der Germanen , bepaaldelijk in dat deel van

Duitschland, waartoe ons Vaderland behoort, ten einde

aldus de geschiedenis van den tijd des aanvangs der

Christelijke jaartelling met die van ons volk te verbinden.

Terwijl wij op de Duitschers letteden, die met de

Romeinen in vijandelijke ontmoeting of tot hen in broe-

derlijke betrekking kwamen, verloren wij die Germanen

uit het oog, welke aan hunne zijde van den Rijn in

de aloude woonsteden bleven. In de laatste plaats

hebben wij hen , als de Arabische Stammen vóór Moham-

med om het bezit van de Kaaba, om de heiligdommen

in Thüringen zien strijden. Dus in zichzelven verdeeld,

vermochten zij niets tegen de Romeinen uit te richten,

ja, was hunne waardigheid en onafhankelijkheid tegen-

over het Romeinsche Rijk geenszins veilig. Geen gevaar

echter, van buiten dreigend, is in staat de woede van

godsdienstige of staatkundige partijen te beteugelen of

maar hare betweterij te bezadigen. Maar bij den strijd

om de heilige plaatsen schijnt het gezag van den gods-

dienst, cn bij de bankbreuk van het geloof van het
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groote Rome, waarvan ook de Germaansche wereld ge-

tuige was geweest, het geloof ook aan eigen godsdien-

stige voorstellingen en voorwerpen aanmerkelijk verzwakt

te zijn geworden. Het ongeloof der Romeinen en hun

gemis aan eene algemeene leiding in het stuk van den

godsdienst moest aanstekelijk werken. — De godsdienst

nu der Germanen hing samen met de verdeeling der

natie in Stammen. Met zijne aanspraak op godsdienstige

rechten en voorrechten verdedigde de Stam zijne eigen-

aardigheid tegen de mededingende Stammen. Zoo moest

dan met het losser worden van den band, met welken

de gemeenschappelijke godsdienst de leden van den Stam

samenhield, ook de jaloezij en de rangstrijd tusschen de

verschillende Stammen vervallen. Vandaar dat wij sedert

in het Germaansche lichaam zich groote vereenigingen

zien vormen, die onder eenen gemeenschappelijken naam

de verscheidenheid der Stammen
,
uit welke zij bestaan

,

verbergen. Van dien aard zijn de volkengroepen
, welke

in de geschiedenis optreden onder den naam van Fran-

ken, van Allemannen, van Saksen. De Franken stonden

in de voorhoede tegen de Romeinen, als met den last

om te zorgen, dat men zich niet slaafsch aan de maat-

regelen zou behoeven te onderwerpen, welke genen goed

vonden te nemen
,
ten einde de Germanen binnen hunne
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in eene gehoorzame landbouwende militie op de grenzen

te herscheppen. Bij de meer en meer inkrimpende macht

der Romeinen zagen de Franken niet in, waarom zij

niet even goed, ja beter dan de Romeinen, de leiding

der zaken, eerst in Belgisch, voorts in het zuidelijker

gelegene Gallië zouden op zich nemen; vooral sedert

zij den godsdienst omhelsd hadden, voor welken in het

Romeinsche Rijk het oude Godendom had plaats ge-

maakt en die nu het symbool der heerschappij scheen

geworden. Zoodra de Franken zich op deze wijze lieten

gelden, keerden zij noodwendig hun front tegen de

stamverwanten, thans ook voor hen barbaren, die zij

in den rug hadden achtergelaten. Eindelijk slaagden zij

in de onderwerping der Saksen aan hun gezag en aan

den Christelijken godsdienst. Maar dat niet tevens Bri-

tannië aan een Franco-Gallisch Rijk onderdanig werd,

verhoedden de Anglen en Saksen. Vergis ik mij
, of

vinden wij in de namen der Anglen en Saksen de namen

der oude Ingaevonen en Iskaevonen terug? Zoo zouden

wij in die vereeniging eene aanduiding hebben, dat de

volkengroep, die zich dus bestempelde, de beide van

°uds uiteengaande richtingen
,

tot eene gemeenschappe-

lijke daad verzoend, meende te omvatten; zoo zonden
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de Anglen de mannen van den Eng, de Saksen de man-

nen van den Esch zijn. Dat van het woord eng de ware

uitspraak ang is, het is bekend en reeds door ons aan-

geduid
;
maar wat den naam Saksen aangaat

, het wordt

vrij algemeen aangenomen, dat de Saksen naar hun

wapentuig, de saks of bijl, genoemd zijn. Wel nu,

ook de esch, ask of aks, is een wapentuig, uit esschen-

hout gemaakt. Gelijk de boom naar den grond; waaruit

hij sproot, zoo heette het werktuig naar den boom, van

welks hout het vervaardigd werd. Dus is ook in het

Grieksch en het Latijn de naam van den esschenboom

(fierix en fraxinus) tevens die van een wapen , van dat

hout gemaakt. Ja ! in die talen beduidt hetzelfde woord

,

dat bij ons esch luidt , ascia) , mede een oorlogs-

werktuig. Zoo schijnt Saks niets anders dan een gewij-

zigde vorm van het oorspronkelijke aks of ask

,

d. i. esch.

Hoe het zij, op een grondgebied, dat nimmer zoo vol-

ledig als Gallië aan de Romeinsche tucht onderworpen

geweest was, en door eenen zeearm van het vasteland

en tevens van elke vastelandsmogendheid afgescheiden,

ik bedoel in Britannië, stichtten de Angelsaksen een Rijk,

dat de Germaansche eigenaardigheid tegen den overwel-

digenden invloed eener eenheid, die de wereld poogde

te omvatten , moest weten te vrijwaren.

Digitized by Google



47

En aan de monden der rivieren, die den Duitscher

op zijn schip den weg naar de zee wezen, liet de stroom

dier Anglen en Saksen in de woonplaatsen der oude

Batavieren eene bevolking achter, welke, vereenigd met

de Friezen , meer eigenlijk
,

dan alle anderen , na-

buren des Oceaans te noemen, en later, in strijd en

verbond gemengd met de Noormannen, die stoute zee-

bouwers
,
— in Holland het aanzijn gaven aan een volkje

,

dat in dezen uithoek van het vasteland op een kunst-

boden; in zee gezeteld, zich zelfstandig buiten de dwin-

gende Roomsche Rijkseenheid ontwikkelde , om een

onoverwinnelijk bolwerk te vormen voor de burgervrij-

heid tegen den geest, die den enkelen mensch aan een

zichtbaar symbool van goddelijk gezag onderwerpt. —
Wanneer dit Nederland zich soms, bij de vereeniging

van al zijne Provinciën , zelf een overwicht in het Chris-

tenrijk meende te verschaffen, als onder de Bourgon-

dische en de Oostenrijksche Vorsten, en later onder het

Huis van Oranje, tot de Koninklijke waardigheid over

al de Nederlanden verheven, zoo werd deze toeleg tel-

lens beschaamd, beurtelings te Nancy, waar Karei de

Stoute viel; bij den Briel, waar de tegenstand tegen

het Spaansche gezag post vatte , om niet meer te wijken

,

en in 1830 te Brussel, waar de Prinsen, zonen van
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Koning Willem I, de een na den ander, het hoofd stie-

ten. — Maar, den blik afgekeerd van het vasteland en

,

in den echten geest der Ingaevonen, naar den Oceaan

gericht, en slechts op zijne hoede om niet door eenige

Mogendheid
,

al ware zij ook van Duitschen Stam
, on-

derworpen te worden , ervaart Holland niettemin de

groote tegenstelling tusschen despotisme en persoonlijke

vrijheid, tusschen het Oosten en het Westen. Het Oos-

tersche vraagstuk, dat wij in zijne uiterste uitdrukking

ontmoeten , stelt de Hollandsche natie op de geduchtste

proef. Slechts wanneer de Hollanders besef hebben van

hetgeen hen onderscheidt als dezulken, wier eeuwenheu-

gende roeping medebrengt, het hoogste en heiligste niet

aan een uitwendig teeken en eene beperkte plaats gebon-

den te achten , maar het in het tegelijk nederige en fiere

gemoed over aarde en zee te dragen; slechts dan zullen

zij voor het gevaar behoed zijn om door hunne Oostersche

questie tot schande en schade te komen. Het hoogste

en heiligste , zeide ik daar
, in het gemoed te dragen. . .

.

Maar is er nog iets heiligs in het gemoed van het gros

der Hollanders in leven gebleven? Is niet alles profaan

geworden? Ware het zoo, wij zouden kwalijk met het

Oosten klaar komen. — Doch waarom zouden wij thans

minder dan ooit te voren voor de groote taak berekend
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blijken te wezen? Vrij zij alles profaan geworden.

Zulks is beter , dan dat men afgodisch het gewijde slechts

binnen een beperkt gebied erkent. Heeft de algemeene

ontwijding lang genoeg geduurd, dan worden de oogen

geopend , en men ziet alles gewijd en geheiligd. Som-

migen zijn daartoe reeds aanvankelijk gekomen
; meer-

deren zullen er toe komen, en het Oosten ontmoet

eenmaal in de Hollanders Helden en Vorsten, gelijk

het eigenlijk in ons verlangt te vinden. Hoe hoog

is onze roeping tegenover den Javaan ! Hoe laag het

doel, dat het gros op Java wil bejaagd hebben! In-

tusschen, alleen het hoogste en edelste is het prak-

tische en het ware.
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De verheffing van Prins Willem 111 op den troon van

Groot-Britannië is voor de Republiek der Vereenigde

Provinciën eene gebeurtenis van de gewichtigste betee-

kenis geweest. Door haar was het zoo uiterst gevaarlijk

bondgenootschap tusschen het Fransche en het Engelsche

Koningschap
,

hetwelk het onafhankelijk bestaan van

onzen Staat bedreigde , verbroken
,
en het beginsel dezer

Republiek door die Mogendheid aangenomen, welke na

de vernedering van Spanje, meer dan eenige andere, in

staat was tegen de macht van Frankrijk op te wegen,

ja! nu vooral van zich verwachten deed, dat zij zich als

de gebiedster der zeeën zou laten gelden. Mocht dat

beginsel nog bittere vijanden hebben, het zou zich thans,

even goed binnen Groot-Britannië zelf als daarbuiten

,

weten te handhaven : opdringen zou het zich aan wie het

"iet goedschiks erkende.

Doch juist dit legde Frankrijk de noodzakelijkheid op

om in die uitkomst niet te berusten. Frankrijk had ge-
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hoopt door medeplichtigheid van de Stuarts zich van de

algemeene monarchie over het vaste land van Europa

meester te maken. Het had zich der verwezenlijking

zijner heerschzuchtige droomen reeds zeer nabij gezien,

en zou het die nu geheel opgeven, ja, zich allengs even

diep laten vernederen, als Spanje reeds vernederd was

geworden? Zou het zich dit thans laten welgevallen,

nu juist de triomf eener gehate richting de algemeene

verontwaardiging (zoo meende men te Parijs en aan het

Hof van Versailles) ten toppunt deed stijgen; nu de

overmaat der ongerechtigheid niet missen kon de wraak

des Hemels over zulk eene schennis los te laten? Dat

nimmer, sprak Lodewijk XIV, en de oorlog werd aan

den nieuwen Koning van Groot-Britannië en tegelijk

aan de Republiek der Vereenigde Provinciën verklaard.

Maar die oorlog, slechts kortstondig door den vrede te

Rijswijk geschorst , leidde juist tot eene ontzettende ver-

nedering van Frankrijk en tot eene onuitsprekelijke uit-

putting harer krachten. Terwijl de Fransche natie door

hare eigen Regeering , onverpoosd op het afpersen van geld

en manschappen uit , meêdoogenloos werd geplunderd en

gewetenloos misleid; terwijl de kreet harer wanhoop in

haar eigen bloed werd gesmoord, — wie de inwendige

geschiedenis van Frankrijk kent, zal deze uitdrukkingen
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niet te sterk vinden, — moest Lodewijk XIV ten slotte

in den persoon zijner Gezanten den onderdanigsten toon

aanslaan voor de Hollandsche kramers, wien hij, in

vergelijking met zijne edellieden en hovelingen ,
alle

aanspraak op den titel van fatsoendelijke lieden ontzeide,

voor die kooplieden, welke hij nimmer dan gedwongen

als eene Mogendheid had bejegend, en toen hij zich

eenmaal zeker waande hen te zullen onderwerpen , reeds

voorgewend had als zijne onderdanen te beschouwen.

Ik zal mij, schreef Mevrouw de Maintenon in 1712, ik

zal mij de hoogheid der Hollanders getroosten, als wij

maar vrede krijgen : vrede is alles wat ik begeer.

—

De hoogheid der Hollanders ! Alzoo legde de echtgenoot

van den aardschen Zonnegod, zij die zich tot den rang

van de grootste dame der wereld had weten te verheffen

,

de wapenen voor die fiere burgerlieden neder. Ja! zoo

ver kwam het dat de Fransche onderhandelaars te Geer-

truidenberg aanboden
, de Elsass af te staan en een mil-

lioen ter maand te leveren
, bestemd om ’s Konings

kleinzoon van den Spaanschen troon te verjagen. Zoo

zou de groote Koning zich zelven tuchtigen en met het

geld zijner onderdanen ongedaan maken, wat hij met

hun zweet en bloed verworven had. Dit aanbod deden de

Fransche Gezanten
,
— en het werd door dc Hollanders

Digitized by Google



50

afgeslagen : het was , scheen het
,
nog niet genoeg. Slechts

door een bitter woord kon de abt de Polignac zich

wreken, waar hij aan de vertegenwoordigers der Staten

toevoegde: Mijne Heeren, gij spreekt als lieden, die

niet gewoon zijn te triomfeeren, — en eindelijk gaf hij

de zaak aan God over , die ,
zeide hij , als het Hem be-

haagde, dezulken wist te verootmoedigen, die door een

ongehoorden voorspoed verblind werden.

Wel konden de Eranschen spoedig daarna een anderen

toon aannemen, doch het was niet ten gevolge van

eigen verdienste : immers was het nog vóórdat aan Villars

de gelegenheid tot de overwinning bij Denain verschaft

was. Neen ! de oorzaak dier verandering lag in de om-

standigheid, dat in Engeland ministers aan het roer

waren gekomen
, die , in hun hart met den waan van

Lodewijk XIV en de blinkende ellende zijner hovelingen

als met iets heerlijks ingenomen, met minachting en

naijver tevens op de Hollanders nederzagen, als op he-

den , slechts goed genoeg om door de Engelschen be-

schermd te worden , en die zich vooral niet te veel

moesten aanmatigen. Zoo was het bondgenootschap

tusschen onze Republiek en Groot-Britannië metterdaad

verbroken , en kon Frankrijk ten slotte bij den vrede te

Utrecht nog gunstige voorwaarden bedingen.
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Maar dit was voor Lodewijk XIV slechts het laatste

en flauwe opflikkeren eener vlam, die zich vroeger zoo

luisterrijk had voorgedaan , en nu hare uitblussching

nabij was. De groote Koning daalde spoedig ten grave:

hij had zich zelven overleefd en zijn regeringsstelsel met

hem. Er kwamen andere menschen in eer en aan het

bewind, en de persoon van den Regent had alle reden

om tegen het gevaar , dat hem uit Spanje dreigde
, steun

te zoeken bij de Republiek der Vereenigde Provinciën

,

en tevens bij Engeland, waar men weder begrepen had,

de Protestantsche successie met waarborgen te moeten

bevestigen.

Alzoo was van nu aan én door het Barrière-traktaat

én door de triple alliantie van 1717, waarbij Frankrijk

zelf bepalingen onderschreef, die bestemd waren zijne

heerschzucht te breidelen, de veiligheid der Republiek

verzekerd en haar rang onbetwistbaar erkend. De strijd,

dien zij zoo vele jaren lang om haar bestaan gevoerd

had, was uit; hare taak volbracht.

Is het waar, dat de taak, eener natie voorgesteld, de

voorwaarde is van haar leven; is leven niet denkbaar

zonder strijd, dan was, zou men zeggen, van nu

aan voor de Republiek de tijd gekomen van kwijning

en ontbinding cn van het verlies des aanziens, hetwelk
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zij zich, ten spijt van den haat en den nijd der volken,

verworven had. Met een ontzettenden schuldenlast be-

zwaard, en zuchtend onder een gebrekkigen regeerings-

vorm, die meer door geluk dan door wijsheid de natie

zoo ver gebracht had, en. die nu onvermogend bevonden

scheen te zullen worden om op te leveren, wat hij tot

dusverre door den eisch van den nood slechts als het

ware gedwongen had opgeleverd , kon het ,
zou men zeg-

gen, niet anders, of de natie moest ontzenuwd en in

de oogen der wereld beschaamd worden.

Werkelijk neemt men vrij algemeen aan
,

dat dit

inderdaad het geval geweest is. Een uiterst bevoegd

beoordeelaar , hoogleeraar in de Staatswetenschappen

,

heeft in de Redevoering, door hem in 1841 als aftre-

dend Rector magnificus der Leidsche Hoogeschool ge-

houden over Simon van Slingelandts toeleg om de Staats-

regeling te verbeteren
, woorden gesproken , als de

volgende: //Door de ontzaggelijke beweging der Euro-

peesche Staten vele jaren lang medegesleept en aan zich

zelve onttogen, kwam de Republiek, als het ware, met

den vrede van Utrecht berooid en uitgeput te huis. Zij

had in den laatsten oorlog te veel op hare schouders

genomen en zich boven hare krachten ingespannen, en

zag die inspanning bij den vrede schraal beloond.” In
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deze woorden ligt eenige blaam opgesloten. Zij schij-

nen te wraken
,
dat onze Republiek zich met de groote

belangen der Europeesehe Mogendheden gemoeid heeft,

en stellen de weinig bevredigende uitkomst van den

vrede eenigermate als het verdiende loon van aanmati-

ging en vermetelheid voor. Maar eilieve! had het den

Staten, eenmaal met Groot-Britannië in verbond en in

het behoud der sedert 1688 aldaar gevestigde orde de

voorwaarde huns behouds erkennende, vrijgestaan, zich

aan de handhaving van Koning Willems staatkunde,

aan de zijde der Engelschen, tegen de heerschzucht van

bodewijk XIV, die zich de gansche Spaansche erfenis

wilde toeeigenen , te onttrekken ? Zou onzijdigheid hier,

ik zeg niet
,

verachtelijk , maar verstandig en raadzaam

,

zou zij zelfs mogelijk geweest zijn ? Immers neen ! en

wat de teleurstelling betreft , die bij het sluiten van den

vrede ons deel was, wij zagen het, zij was het gevolg

van de verandering van Ministerie in Engeland. Schat-

ten, het is waar, had de oorlog gekost, en het geld,

betaald ter voldoening der renten , waartoe de aangegane

schulden den Staat verplichtten, zou vruchtbaarder be-

steed hebben kunnen worden
;
maar de natie was steeds

bekwaam
, dien schuldenlast te torschen ,

en zoo men

v»n uitputting spreekt, ons volk voedde zich niet, als
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in Frankrijk, met brood uit boomschors; onze boeren

zegen niet, als daar, verhongerd neder op den akker,

dien zij ten behoeve van de steeds behoeftige schatkist

van den Staat bezaaiden ; onze vermogenden stemden

vrijwillig in de belastingen toe, zelven beschikkende over

hunne eigen kas, en het volk zag zich niet met militair

geweld tot de opbrengst der belastingen gedwongen,

noch zich als met het pistool op de borst een schraal ge-

vulde beurs afgezet. Dat het ten onzent zoo geheel anders

was, bracht de hier heerschende Staatsregeling te weeg.

Maar ook die Staatsregeling is het, over welke men

zich niet ongunstig genoeg meent te kunnen uitlaten.

In de zoo even aangehaalde redevoering zegt de auteur,

dat na het jaar 1715 alle gebreken der Staatsregeling,

te voren tot op zekere hoogte onschadeüjk gebleven ,
uit-

braken. — Wat mij aangaat, mij is het onmogelijk

onvoorwaardelijk in te stemmen in de klachten, welke

er steeds over de staatkundige vormen van de Republiek

der Vereenigde Provinciën opgaan. Vooreerst: die Staats-

regeling is niet gemaakt, maar van zelve zoo geworden,

en is .het mogelijk iets te smalen, hetwelk men erkent

als zonder keus (om zoo te spreken) en door den drang

der omstandigheden tot stand gekomen? De mannen,

die in de J6de eeuw op hunne verantwoordelijkheid, op
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het gevaar af van het leven te verbeuren, zoo het

Spaansche Bewind immer hersteld werd, zich aan het

hoofd van den opstand durfden plaatsen, waren natuur-

lijk de kern der nieuwe Regeering. Zij aanvaardden

en behielden het bestuur, want de leden der Ste-

delijke Overheid, der Gewestelijke Corporaties, met de

omwenteling aan het roer gekomen, zagen voor zich-

zelven en hunne nakomelingen het tijdstip nimmer komen,

waarop zij het gezag zonder gevaar uit de handen zouden

hebben kunnen geven. Wat zouden de gevolgen geweest

zijn, zoo (bij voorbeeld) de Amsterdamsche Regeering in

menig tijdsgewricht zich niet achter haar volstrekt recht

verschanst had, en nu eens voor den aandrang van de

meerderheid in de Staten van Holland, dan voor den

toeleg van den Prins van Oranje geweken ware. Het

karakter der Republiek ware verzaakt geweest , hare

staatkunde gewijzigd, het gelaat der zaken in gansch

Europa veranderd. En (om een ander voorbeeld bij te

brengen) zoo de families
,
die in het Sticht en de Stad van

Utrecht regeerden , zich door den een of anderen invloed

hadden laten belezen om in de voorrechten, op welke

zij zich krachtens hare bedieningen beriepen, de minste

bres te laten maken, hoe spoedig zou er een andere

geest hebben kunnen triomfeeren , die den vijand gele-
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genheid zou gegeven hebben
,
zich in het hart der Unie te

nestelen! Het is waar, meer dan eens zijn de plaatselijke

Regeeringen of gezuiverd of afgezet geworden ; doch waar

ten minste zulk een machtsbetoon eene Stad of Provincie

trof, die voor het gansche karakter der Republiek van

beteekenis was, zou niemand daartoe de macht gehad

hebben, zoo bij niet te voren betuigd had, de privile-

giën te willen ontzien. Dus was de regeeringsvorm reeds

vooraf buiten gevaar gesteld, eer een tijdelijke inbreuk

op de regelmatige verkiezing der Regenten gemaakt

werd. — Eéne Provincie, zoo klaagt men, kon in de

Staten-Generaal , neen ! eene enkele Stad kon in de Pro-

vincie en door die Provincie in de Staten-Generaal, hetzij

door halsstarrigheid , hetzij door traagheid , de noodzake-

lijkste besluiten, de heilzaamste maatregelen keeren en

de bron der onmisbaarste inkomsten stoppen. Dit was

voorwaar eene groote ongelegenheid. Doch nimmer was

het bloote euvelmoed, die eenig Lid der Unie er toe

bracht, zich tegen den wil der meerderheid aan te kan-

ten. Het was gemeenlijk dat er zich nog in land of

stad eene partij bevond, die met den eenen of anderen

gevorderden maatregel niet was ingenomen of daarvan

de noodwendigheid niet inzag, en het is minstens twij-

felachtig, of het voor het algemeen niet nog nadeeliger
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geweest zon zijn , zoo er eene maelit bestaan had
, in

staat om de minderheid , hoe onbeduidend ook , te dwin-

gen.— Maar op zulk eene wijze, zegt men , en niet zonder

reden
, is het regeeren

,
is het krachtig en tijdig handelen

cene onmogelijkheid. — Ik erken het ,
in onze voorma-

lige Republiek was het regeeren moeilijk; doch laat ik

hier de woorden van een Fransch schrijver mogen ge-

bruiken : n men stelt zich , zegt Cuvillier-Fleury
, zoo

verschrikt aan voor de moeilijkheden der regeering in vrije

Staten -. weet gij , waarvoor men met nog meer reden

verschrikt moet zijn? voor de gemakkelijkheid der ti-

rannij.” — Bovendien, voeg ik er bij, is de tirannij wel

wel zoo gemakkelijk
,

als zij schijnt , en was het regeeren

in onze Republiek zoo bijna onmogelijk
,

als men voor-

geeft? Bedenkt men wel de vreeselijke moeilijkheden

,

met welke de Regeering van een Lodewijk XIV in het

binnenland te kampen gehad heeft, en hoe voor zijn

Bewind de gewelddadige, ja, moorddadige oplossing met

oneindig grooter bezwaren gepaard ging, dan de onop-

losbare belemmering, die het Staatsbeleid ten onzent

heb vaak door den tegenstand van één Lid van het

groote geheel moest getroosten? En, van den anderen

kant, in oogenblikken dat er werkelijk gevaar bij uitstel

zou geweest zijn, en er zonder verder beraad partij ge-



kozen en gehandeld moest worden, zijn er in onzen

Staat ten allen tijde mannen gevonden, die op eigen

verantwoordelijkheid besluiten durfden nemen en uit-

voeren
,

en steeds hebben de weerbarstige Leden , waar

een voortgezet protest, tegen de klaarblijkelijkheid en

de noodzakelijkheid in
,

belachlijk zou geworden zijn

,

zich min of meer goedschiks naar den eisch der omstan-

digheden gevoegd.

Ook is het niet genoeg over het toenmalig bestaan

eener kwaal te klagen : men is gehouden
, het genees-

middel aan te wijzen
, dat tegen die kwaal aangewend

had kunnen worden. Meer eenheid in het bewind,

meer kracht bij de uitvoerende macht, zegt men dan

ook, ware hier noodig geweest. — Ongetwijfeld. Maar

hoe ware zij te verkrijgen geweest? Hoe anders, dan

door de opdracht van het hoog gezag aan eenen persoon

,

aan een eminent Hoofd , zoo als men sprak ? Wie daarom

riepen, verwachtten steeds, dat het eminente Hoofd

hunnen zin zou doordrijven en hun belang bevorderen.

Maar de andere partij dan? Had die reden om zulk

een doordrijven te wenschen ? En was haar zin minder

te eerbiedigen? Neen! op onderdrukken zou het uitge-

loopen hebben. — En nu onderstellen wij nog , dat de

partij
, die riep om eenheid en kracht in het bewind

,
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even veel kans had, als de andere, om het ware belang

des Lands voor te staan en de staatkunde te bestendi-

gen, die de voorwaarde was van de kracht en grootheid

der Republiek. Maar deze onderstelling is onjuist. Zon-

der dat men de gezindheid der Prinsen, afstammelingen

van Willem van Oranje in de rechte lijn
, met deze uit-

spraak behoeft te wraken, moet men toch erkennen,

dat zij Vorsten waren , die door verwantschap als ander-

zins met Koningen en Prinsen in betrekking stonden

,

en nu eens in het geval geraakten om van den een of

anderen Soeverein verheffing te hopen, dan weder om

in samenspanning met de Grooten in een naburig Rijk

tegen den Soeverein hun heil te zien. Waartoe zouden

in zulk een geval de middelen van de Republiek niet

aangewend, in welk een valsche staatkunde zou zij niet

gewikkeld geworden zijn en met welk een onoverkomelijk

gevaar zou hare onafhankelijkheid niet bedreigd zijn ge-

weest, zoo niet de Prins in het recht, hetwelk de Steden

bezaten om de geldmiddelen te bewilligen
, de grens van

zijn vermogen had moeten erkennen? Eigenlijk waren

de Stenden der Duitsche Landen en de Staten van

Fransche Provinciën , als Bretagne
, Languedoc en ande-

ren
, in het bezit van een gelijk recht als de Staten

onzer Nederlandsche Provinciën. Maar de Staten der

5

Digitized by Google



G6

zeven Vereenigde Landen zijn op het vasteland van Eu-

ropa de eenige vertegenwoordigende Vergadering ge-

weest, die zich haar recht niet, tot straf van eigen zwak-

heid of onverstand, door list of geweld van een Vorst

en zijne dienaren heeft laten ontrooven. Wat hebben

zich elders de Staten of Stenden om den tuin laten

leiden of laten verguizen en vertrappen, alleen ten ge-

volge daarvan dat er een Koning , een eminent Hoofd

in het Land was. Welk eene beteekenis aan den rang

van Soeverein Vorst sedert de 16de eeuw werd gehecht,

leert ons de geschiedenis van Spanje en Frankrijk en van

zoo menig Duitsch Gewest maar al te duidelijk. Had men

eenmaal zulk eenen Vorst in het land
, dan baatten geene

middeleeuwsche constitutiën en privilegiën. De middel-

eeuwsche Vorst had privilegiën moeten verleenen om zelf

eenige macht te bekomen, maar de banden dier privi-

legiën te verbreken was juist de strekking van het Vor-

stelijk gezag in de zestiende en de zeventiende eeuw.

Te recht zegt een diepblikkend Fransch schrijver van

onze dagen: //Toen (en hij heeft de eerste helft der

zeventiende eeuw op het oog), toen beschouwde niemand

den Soeverein als een overheidspersoon, met het beheer

der openbare penningen belast: zulk een denkbeeld is

eerst sedert Locke in Europa opgekomen: de Staat
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was toen een eigendom, waarvan men gebruik of mis-

bruik maken mocht.” Gelukkig, driewerf gelukkig, dat

onze Republiek bewaard is gebleven voor het lot om

zich aan zulk eenen eigenaar te moeten verpanden!

De boven aangehaalde uitstekende Nederlandsche auteur

en staatsman geeft mede te kennen
, dat Prins Willem III

,

die het Vaderland gelukkig tegen den buitenlandschen

vijand verdedigd heeft , eenen vijand had moeten bestrij-

den , die in het binnenland een verderf aanrichtte
,
grooter

zelfs dan van buiten dreigde. Dan, zegt hij, zou de

Prins verdiend hebben , na zijnen grooten voorzaat de

andere stichter van onze Republiek genoemd te wor-

den. — Doch om iets van iemand te vergen, al is hij

ook een man, zoo groot als Willem III, is het noodig,

dat wat men vergt, ook uitvoerlijk zij. Wel nu, ik

durf beweren, dat na de aanbieding der soevereiniteit

in Holland , Zeeland en Utrecht aan Prins Willem I , die

de man was om het denkbeeld, van hetwelk de be-

doelde Fransche schrijver eerst aan Locke de eere geeft,

in praktijk te brengen, — dat daarna, zeg ik, zich in

onze geschiedenis geen enkel tijdstip heeft opgedaan

,

waarop een Prins van Oranje onzen Staat zou hebben

kunnen hervormen zonder verderf te stichten, in plaats

van te genezen. En wat Willem III in het bijzonder

5
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aangaat, hoe zou men dien gewaanden dienst van hem

hebben mogen verwachten? Hij is wijs genoeg geweest

om in te zien, dat, zoo hij Holland en Zeeland en be-

paaldelijk Amsterdam niet ontzag in hetgeen nu eenmaal

hare staatkundige overtuiging was, hij nimmer in staat

zou zijn om den Engelschen troon te beklimmen en zich

daarop te handhaven. Of meent gij , dat de Engelschen

eenen Koning zouden geduld hebben
,
die in zijn Vader-

land van zijn ambt een middel tot onderdrukking (want

als zoodanig zou elke hervorming in Holland aangemerkt

zijn) gemaakt had? Zouden de partijen, met welke

Willem III in Engeland zulk een bitteren strijd te voe-

ren had, er tegen hem geen onafwendbaar wapen van

gesmeed hebben, zoo hij door een, zoo het heet, veer-

krachtig optreden in Holland zich van eenen tirannischen

aard had doen verdenken? Ook dit heeft Willem III

ingezien. Zoo laat ons dan niet betreuren
, dat hij zulk

eene hervorming van onzen Staat niet ondernomen heeft;

integendeel
,

laat ons erkennen
, dat al die soevereine

Collegies, welke den gemakkelijken gang der zaken zoo

gedurig in den weg stonden
,
bolwerken geweest zijn

,

achter welke alleen zich de vrijheid heeft kunnen hand-

haven. Vestingwerken, het is waar, zijn een vreeselijke

overlast; zij belemmeren de uitbreiding, de handelsbe-
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weging, het personenverkeer eener gemeente; maar zon-

der hen zou, met de onafhankelijkheid, de eer en de

veerkracht der natie licht verloren gaan. Eer genoot,

veerkracht ontwikkelde onze Republiek, in weerwil van

haren als zoo gebrekkig uitgekreten regeeringsvorm. Zelfs

nog in het eind der 18de eeuw meende de Raadpensio-

naris van de Spiegel het vonnis der veroordeeling over

dien regeeringsvorm niet te moeten uitspreken, n Wan-

neer men,” zoo schreef hij
,
win deze dagen van omwen-

teling, de Constitutie en Regeeringsvorm, welke in 1795

van den zetel afgestooten is, in publieke schriften ziet

bestempeld met de benamingen van vloek-Goevernement ,

zevenhoofdig monster ,
wandrochtelijk stelsel ,

hatelijke

Aristocratie , en (eindelijk met den in Frankrijk gepasten

en ook in Frankrijk verzonnen naam van) Tirannij , die

boeien en kluisters smeedde voor het volk
,
die zich vet

mestte met het zweet en bloed der arme ingezetenen , en

diergelijke titels meer; — wanneer men, zeg ik, deze

schendnamen dagelijks ziet herhalen door menschen van

allerlei slag, welke aandoeningen moeten er dan niet

oprijzen in het gemoed van de zoodanigen, welke deze

Constitutie en Regeeringsvorm wél gekend, aan dezelve

met hun gansche hart verbonden geweest zijn, en haar

hebben aangezien als wijs en geschikt om het geluk der

Natie te bevorderen ! Maar hoe zeer moeten wij ons
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verwonderen, dat geen Lid van de oude Regeering, tot

nog toe, den moed gehad heeft om deze aangewreven

vlekken uit te wisschen, en aan zijne Landgenooten te

toonen, welke de voordeelen waren van een Constitutie

en Regeeringsvorm, die nu verguisd worden door dege-

nen , die ze niet kenden , of die belang vonden in dezelve

om te keeren.” — n Mij dunkt, indien ik de handen vrij

gehad had (tegelijk had de Constitutie alle gezag en van

de Spiegel zijne vrijheid verloren) , ik zou niet hebben

kunnen zwijgen: ik zou de bewonderenswaardige wijs-

heid, deugd en standvastigheid onzer Voorouderen in

het vormen der oude Constitutie en Regeering in het

licht gesteld hebben; ik zou de gezegende uitwerksels

derzelve in de vrijheid, welvaart en grootheid der Natie

levendig vertoond hebben ; de papieren van Staat zouden

voor mij gesproken hebben ,
en de onloochenbare gebeur-

tenissen zouden mijne bewijzen geweest zijn.” ')

Dit is de stem der ware vaderlandsliefde. Wie, daar-

entegen, zoo vaardig en zoo overvloedig is in het aan

de kaak stellen van de ongerijmdheid en de achterlijk-

heid der voorvaderen, verraadt, bij gemis aan bekendheid

met de ware geschiedenis van het voorgeslacht en bij

1) Zie de plaatsen bij vbeede, Frieder. Sophie Wilhelm, gemalin

v. d. Stadh. Wilt. V en L. P. v. d. Spiegel, vlugtig geschetst

,

p. i(W

en 110.
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overschatting van de waardij van eigen staatkundige

denkbeelden, inderdaad voor de liefde zijns harten geen

vaderland te hebben. De liefde ziet haar voorwerp schoon

,

het is waar; doch een oordeel is zeker niet minderwaar,

omdat het een liefderijk oordeel is. En hoe groot zou

hier het nadeel zijn, zoo het vonnis der veroordeeling

juist ware! Dan zagen zich de menschen van ons ge-

slacht den roem op hunne vaderen ontnomen , en zich

niets overgelaten, dan elk zijn eigen waan, dat is, de

doodelijkste ziekte, die er zijn kan! Maar, Gode zij

dank! De Nederlander, ten minste, ziet zich niet nood-

zakelijk gedoemd tot de ramp van wijzer te moeten zijn

,

dan zich zijn volk in zijn streven en handelen, in zijn

dragen en lijden betoond heeft. Niet dat men daarom

het voorgeslacht ten koste van den tijdgenoot zou mogen

of moeten verheffen. Neen! De Nederlandsche natie,

die wij liefhebben , leeft nog , en om dezelfde reden

,

waarom men het voorgeslacht waardeert, wanhoopt men

in het tegenwoordig oogenblik nimmer aan zijne natie.

Telkens wanneer wij ons tot een wegwerpend oordeel

over ons volk geneigd gevoelen
, kan men zich verzekerd

houden, dat zich de eigenwaan bij ons deed gelden.

Niet onbillijk of wrevelig tegen den tijdgenoot, en niet

blind voor de gebreken van het voorgeslacht! Dit toch

is juist het kenmerk der liefde, dat zij aan het goede
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gelooft, ook waar zij het kwade ziet.... Doch, wat

spreek ik? Of doet zich ook in onze dagen de mee-

ning niet gelden, dat vaderlandsliefde eene bekrompen-

heid is; dat wij niet aan onzen geboortegrond, als zoo-

danig, gehecht moeten zijn, maar aan de geheele wereld

,

aan de gansche menschheid moeten toebehooren, om

werkelijk onbevooroordeeld te wezen ? . . . . Aan de ge-

heele wereld toebehooren .... Inderdaad
,

gij die zoo

oordeelt, is dat uwe eerzucht? Dan voorzeker streeft

gij niet naar te hooge dingen. Immers om een waarlijk

ten volle ontwikkeld mensch te wezen ,
is het noodig dat

niet bloot gij aan de wereld, maar de geheele wereld

aan u toebehoort. Is dat eerste het geval, zonder het

laatste, zoo zijt gij niets meer dan een onnutte dienst-

knecht. De geheele wereld toch is uwe! maar zij wordt

dit niet, zoo gij niet met uwe liefde bij uwen naaste en

bij uw eigen land begint. Niemand, die wijs is zult

gij doen gelooven, dat gij, die uw vaderland voorbij

ziet, iets waarachtigs voor de wereld en de menschheid

gevoelt. Neen, roepen wij u met Goethe’s woorden toe:

Dcra Erdkrcis, der dir angehöret,

Dein Vatcrland, o zieh es vor!....

De liefde (zeiden wij) gelooft aan het goede , ook waar zij

het kwade ziet. Zoo laat dan ook de ware vaderlandsliefde

niet na, bij de voorvaderen, behalve de algemeene men-
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schelijke boosheid, aan den oenen kant traagheid, aan

den anderen kant overmoed op te merken. En deze

ondeugden moesten, eerst, tot verlies van aanzien naar

buiten; straks, tot uitbarsting van tweespalt van binnen

leiden. Maar (en dit gaan wij thans eenigzins meer in

het bijzonder aantoonen) dadelijk na 1715 was zulks het

geval nog niet.

Nog was na den Utrechtsehen vrede onze Republiek

niet van de verplichting ontheven om in opoffering van

rust en schatten ter handhaving van het recht der volken

de voorwaarde van een eervol voortbestaan te vinden,

en wat haar zoodoende aanzien naar buiten verschafte,

was tevens een oorzaak, dat het oude raderwerk der

Staatsregeling zonder al te grooten blaam in stand kon

blijven. En dat de staatkunde, die begreep, dat er nog

gewaagd en gestreden moest worden om, zoo al niet

meer te winnen , dan toch te behouden wat men gewon-

nen had, dat deze staatkunde alsnog op den duur de

bovenhand in de Republiek behield ,
is te loffelijker om-

dat er eene partij bestond, die van gevoelen was, dat

onze Staat zich van nu aan van alle inmenging in de

zaken der Mogendheden te onthouden had en zich ont-

zien moest om den rechtstoestand van andere natiën te

waarborgen
, ten einde zich niet bij eenige inbreuk op

de traktaten lot eenen oorlog gedwongen tc zien. Te
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sterker was deze partij , omdat zij gronden voor haar

gevoelen kon aanvoeren, en de Vertegenwoordigers van

die Mogendheden , welke er belang bij hadden
,
dat wij

ons stil en onzijdig hielden
, niet in gebreke bleven

haar te stijven.

Na den dood van Lodewijk XIV had Frankrijk aan-

vankelijk niets van meer dringenden aard te verrichten,

dan zich eenigermate te herstellen uit den staat van uit-

putting, waartoe het betreurenswaardig beleid van den

overleden Koning het land gebracht had, en de Regent

mocht zich gelukkig rekenen, zoo hij zich tegen de

vijandelijke gezindheid van den tak der Bourbons, die

in Spanje ten troon gestegen was, slechts staande hield.

En Oostenrijk .... het bleek spoedig , dat de Keizer

zich de aanwinst van zijn aandeel van de Spaansche

erfenis ten nutte dacht te maken om de alles te boven

gaande grootheid van zijn Huis op hechte grondslagen

te bouwen, en dat hij in het bijzonder de staatkunde

van zijnen grooten naamgenoot Karei V hierin wilde

navolgen, dat hij de hulpmiddelen zijner Nederlanden

ten dienste zijner Dynastie aanwendde. Wel is waar be-

zat hij slechts de helft der Provinciën, maar was het

niet de grootere, ja, de betere helft? Vóór Holland en

Zeeland hadden Brabant en Vlaanderen, vóór Amster-

dam hadden Brugge en Antwerpen gebloeid
,
en zoo de
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Schelde nog gesloten moest blijven, ontbrak het aan

havens op de Vlaamsche kust? Wat de zeven Provin-

ciën, nu anderhalve eeuw lang, met zulk een verbazen-

den uitslag hadden ondernomen , waarom zouden de

zuidelijke Provinciën onder ’s Keizers bescherming zulks

en grooters niet vermogen? — De Keizer kende het

geheim der kracht niet, die in Holland gewerkt had,

en wat een volk, dat, met afwerping van alle banden

tegen een samengezworen wereld om zijn bestaan wor-

stelend
, vermocht had ,

meende hij , zonder omwenteling

van binnen en van onderen , door bescherming van

buiten en van boven te kunnen bewerken.

Hoe het zij
, in Oostenrijk , zal men zeggen

,
zag onze

Republiek eene gevaarlijke macht opkomen. Niet zoo

gevaarlijk, als het scheen. De Keizer, dit was licht na

te gaan, en het werd weldra van zijne zijde verraden,

zou de Republiek tot de verwezenlijking der plannen,

die hij in het belang der grootheid zijner Dynastie

smeedde, te zeer behoeven om niet veeleer hare vriend-

schap met de hoop der zuidelijke Nederlanden te koo-

pen, dan de kracht zijner Nederlandsche onderdanen,

als eene mededingende macht, tegen onze Republiek te

keeren.

Doch Spanje bracht de rust der wereld weder in ge-

vaar. Dit ongelukkige land had zich door den vrede
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van Utrecht, als het ware, de ledematen zien afzetten,

welke het in staat konden stellen om uit den uithoek

,

waarin het gelegen is , heel het werelddeel aan te grijpen

en aan zijn oppergezag ondergeschikt te maken. Hoe

verlamd die ledematen door de ziekte van het lichaam

ook sints lang geweest waren
,
met derzelver verües ging

tot zelfs de hoop verloren. Dat kon de eergierige en

heerschzuchtige Elizabeth Farnese, de tweede gemalin van

Filips V, niet dulden. De nieuwe Dynastie op den

Spaanschen troon moest niet met den volslagen dood van

Spanjes grootheid aanvangen : al moest de geheele we-

reld daartoe in rep en roer gebracht en een nieuwe

algemeene oorlog ontstoken worden, Spanje, dit was

haar eisch, moest hersteld. Daartoe moest met gewa-

pende macht in Italië tegen Oostenrijk opgetreden, de

opvolging in Frankrijk onzeker gemaakt, het Noorden

in beweging gebracht en Karei XII tegen Denemarken

en Engeland opgehitst worden.

Dat alles mocht waar zijn, maar toen de Abt Dubois

in 1717 in ’s Gravenhage kwam om met onzen Staat

cn Groot-Britannië een verdrag te sluiten , waarbij onze

Republiek den toestand waarborgen zou, in Frankrijk

en Engeland (alwaar het Tory-ministerie van 1712 het

bewind niet meer in handen had) gevestigd, cn zich

alzoo zou verbinden om ingeval van inbreuk op dien
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zou het toen niet

verreweg het beste geweest zijn zich te onttrekken ?

Wat zou men alweder de mogelijkheid van eenen oorlog

aannemen? Hadden wij niet reeds genoeg oorlogen ge-

voerd? Konden wij, met zooveel schuld belast, nog

oorlog voeren? Of moesten er nog meer belastingen

opgelegd ,
nog zwaarder pak op de schouderen van het

nageslacht gelegd worden ? Zou men Oostenrijks jaloezij

opwekken door zich alsnu aan Frankrijk aan te sluiten?

Het is waar de handhaving van de Protestantsche op-

volging in Engeland was een gewichtig belang; maar

was de Engelsche natie niet machtig genoeg om die

taak, welke in allen gevalle in de eerste plaats haar

zelve raakte, te vervullen? Een weinig ongelegenheid,

door de heerschers in Engeland ondervonden, was ons

niet schadelijk, en, al maakten wij ons jegens hen ook

nog zoo verdienstelijk, op dankbaarheid was niet te re-

kenen
, en de te groote invloed van een van binnen

machtig Engeland voor onze onafhankelijkheid steeds te

duchten. En wat zou men die godsdienstige leus, de

bescherming der Protestantsche opvolging, weder opste-

ken? Nu in den laatsten oorlog de twee Protestantsche

Zeemogendheden aan de zijde der twee bij uitstek katho-

lieke Mogendheden, Oostenrijk en Spanje, hadden ge-

streden
,
was immers alle godsdienstoorlog voor goed te
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niet gedaan? Of, eindelijk, zou men ziek door de

valsche eer eener alliantie laten verlokken en toegeven

aan de ijdelheid van Staatslieden
,
die , niet tellende dat

zij het Vaderland weder aan nieuwe onafzienbare gevaren

blootstelden, op de glorie gesteld schenen om hunnen

naam onder een nieuw Europeesch traktaat te schrij-

ven? Neen! Er was binnenslands genoeg te doen.

Eenmaal mochten wij toch waarlijk wel overgaan tot het

verbeteren van zoo veel gebrekkigs, tot het verhelpen

van schreeuwende misbruiken, tot het verzekeren van

verademing, tot het eindelijk gunnen van rust.

Zulke stemmen lieten zich voorzeker hooren; maar

eere den Staatslieden (nog altijd stond Anton Heinsius

aan het hoofd) ,
eere den Staatslieden ,

die van een ander

gevoelen waren ; eere ons Vaderland , waar die staats-

lieden ondersteuning vonden
, om hun gevoelen te doen

zegevieren. Zij oordeelden te recht , dat wie aanstoot ont-

ziet, en weigert anderen tegen geweld te beschermen,

dat, zeg ik, de zoodanige, wanneer het er eenmaal op

aankomt en hij zich zelven moet beschermen, de geheele

wereld tegen zich samengespannen vindt, en ten minste

niemand tot hulpbieding bereid. Juist wanneer men zulk

eene uitkomst niet verhoedde , zou onze onafhankelijkheid

met vergaan bedreigd, ja, onze ondergang geteekend

zijn. — Zoo de Mogendheden tot ons kwamen om in alli-
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antie met ons te treden , het was een blijk , dat zij voor

oorlog of vrede onzen Staat volstrektelijk noodig hadden.

Hier, wist men, heerschten beginselen; hier waren man-

nen aan het roer, die men op zijne hand moest hebben,

wien men zijn streven aannemelijk moest maken, op

straffe van hunnen onmisbaren steun te verbeuren. Zou-

den dan onze Staatslieden de lasten afslaan , aan de ont-

zettend hooge plaats, door ons ingenomen, verbonden?

Inderdaad, zonder ons kon er door geene geregelde

macht oorlog gevoerd worden. Zoo ware dan de hooge

politie in Europa prijs gegeven eu het veld ruim gelaten

voor vrijbuiters en wanhopige Regeeringen , die
, als een

Alberoni in Spanje, voor geene mate van verwarring

terugdeinsden. — Onzijdigheid! Een schoon woord ! Maar

kon onze Republiek met de schatten , den ondernemings-

geest en de wereldomvattende betrekkingen harer in-

gezetenen onzijdig blijven ? Zouden onze kapitalisten

,

onze handelaars, bij het uitbreken van eenen oorlog in

het buitenland, hunne penningen werkeloos laten? Neen!

geld en waren zou elke buitenlander, die eenige hoop

op winsten bood, hier te lande bekomen. Zoo zou elk

der strijdvoerende Mogendheden zich door de onzen

tegen de andere gestijfd gezien hebben; aan onze Re-

geering zou, zoo het Land zich van eene besliste keuze

tusschen de partijen onthield en aller krachten zich
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niet, om weder uit den oorlog te gei*aken, tegen ééne

der partijen vereenigden, de beteugeling der buitenspo-

righeden des handels uiterst bezwaarlijk gemaakt, en de

Republiek ten slotte op de minst edele wijze en onder

de ongunstigste omstandigheden in den oorlog gewikkeld

geworden zijn. En , wat het ergste is ,
in het binnen-

land zou partijschap, het zekerste middel om alle aanzien

te verliezen, zijn aangekweekt.

Dat zagen onze Staatslieden in , en op het gevaar af

van eenmaal het recht, door het te sluiten traktaat be-

zegeld, met de wapenen te moeten handhaven, traden

zij tot nieuwe verbonden toe , en weigerden ,
als

ware het een begeerlijk goed, te streven naar het doel

om werkelooze toeschouwers te zijn van hetgeen er tus-

schen de Mogendheden stond voor te vallen, en alzoo

afstand te doen van de rol, met zoo grooten, door vriend

en vijand ondubbelzinnig verkondigden roem tot nog toe

vervuld. Zij wisten, dat de leuze van Marnix: rust

elders! ook voor de Staten geldt; dat het leven, ook

van Staten , slechts tot den prijs van een eeuwigdurenden

strijd kan gekocht worden , en dat wie waant
,
de be-

taling van dien prijs te mogen ontduiken, een eerloos

leven leidt: hetgeen voor Staten de dood is.

Dezelfde staatkunde maakte de mannen
,
wien het be-

leid der buitenlandsche zaken was toevertrouwd, een
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paar jareH later bereid om tot de quadruple alliance toe

te treden, al was het ook dat het wegens het verloop

der gebeurtenissen zoo ver niet kwam. In hunne onder-

handelingen met Oostenrijk, die tot het viervoudig ver-

bond leidden, gingen Frankrijk en Engeland, zonder dat

onze Republiek daarbij vertegenwoordigd was, dus te

werk alsof zij van onze toestemming verzekerd waren,

en eerst toen het traktaat dier alliantie door den Keizer

was aangenomen
,
werd het aan de Staten-Generaal voor-

gelegd. Ongetwijfeld waren de beide Mogendheden

door de Staatslieden, die hier het roer in handen had-

den, van hunne goedkeuring en van den goeden uitslag

van zulk eene handelwijze verzekerd. Het was voorzeker de

toeleg dezer mannen de Staten tegenover eene gedane zaak

te plaatsen
,
ten einde aldus langgerekte beraadslagingen

af te snijden
,

die hier te lande slechts de tegenpartij

,

door de kuiperijen van Spanje en Savoye gestijfd, den

mond zouden geopend hebben. En gerust konden de

hooge Staatsbeambten der Republiek dit op zich nemen.

Of was het voorwendsel tegen het toetreden tot de triple

alliance niet de vrees geweest om aan Oostenrijk reden

tot ongenoegen te geven? Hoe kon men zich dan nu

tegen de quadruple alliance gestemd toonen , nu Oosten-

rijk in het bestaande verbond werd opgenomen ? Hoe

6
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het zij, wij hebben hier een sprekend bewijs, hoe, waar

het kennelijk belang van den Staat voortvarendheid vor-

derde, en de klaarblijkelijkheid der zaak de verantwoor-

ding gemakkelijk maakte, de bestaande Staatsregeling

geen moedig en overtuigd Staatsman behoefde te be-

lemmeren.

Een zevental jaren later waren de betrekkingen aan-

merkelijk gewijzigd. Toen had in Frankrijk Mijnbeer de

Hertog (Prins van Bourbon-Condé), na den dood van den

Regent aan het hoofd der zaken gekomen, Spanje, op

het grievendst beleedigd , in Oostenrijks armen gedreven

,

en het Spaansche Hof had de voldoening zijner wraak-

zucht en de taak om eene nieuwe poging aan te wenden

ten einde Spanjes eer te herstellen en Spanjes levens-

geesten weder te doen opflikkeren, aan niemand beter

gemeend te kunnen toevertrouwen , dan aan een Noord-

Nederlander, afvallig geworden van zijn geloof en even

vermetel als Alberoni, maar oneindig onbescheidener.

Vandaar nieuw gevaar van oorlog voor Frankrijk en ook

voor Engeland van de zijde van Spanje, thans met Oos-

tenrijk verbonden. Vandaar voorts een nieuw verdrag

(het verdrag van Hanover) tusschen Frankrijk en Enge-

land, waarin ditmaal de Koning van Pruisen, schoonzoon

van George I , werd opgenomen
; vandaar eindelijk tus-
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schen de twee tegen elkander overstaande partijen een

nieuwe wedstrijd om de Republiek der Vereenigde Pro-

vinciën voor zich te winnen. Frankrijk, Groot-Britannië

en Pruisen wenschten de Staten- Generaal tot het verdrag

van Hanover te doen toetreden
;

Spanje en Oostenrijk

zochten Hun Hoog Mogenden op allerlei wijze, beurte-

lings door fierheid en door voorkomendheid, nu eens

door bedreiging , dan weder door vleiende aanbiedingen

,

van die toetreding af te houden. Op nieuw zegevierden

ten onzent de ware beginselen
,

en de diplomatische

kunsten van Spanje en Oostenrijk, door de onzen met

verbazende hooghartigheid en onberispelijke wellevend-

heid tevens beantwoord, bleven vruchteloos. Maar niet

onvoorwaardelijk kozen de Staten partij. Nu Pruisen

bij het verdrag van Hanover allerlei voordeelen had be-

dongen, verlangden zij geenszins mede te werken om

die Mogendheid , welke thans onder de leus van de ver-

dediging der Protestantsche belangen hare grootheid in

Duitschland zocht te vestigen, tot eene macht te ma-

ken, die voor ons veel gevaarlijker dan Oostenrijk wor-

den kon.

Het kon niet anders of het regeeringsbeleid van Mijn-

heer den Hertog, in Frankrijk, moest aldaar ongenoegen

baren. De financieële maatregelen van Paris-Duverney

,

6
*
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wiens raad alles vermocht bij de Markiezin de Prie,

welke op hare beurt den Hertog aan haren leidband liet

loopen, werkten verderfelijk, en noopten weder tot de

vroeger zoo gewone afpersingen van het geld der bur-

gers de toevlucht te nemen. En de hatelijke handel-

wijze, met welke de Hertog met zijnen aanhang het ver-

wante Hof van Spanje bejegend had, — wat had zij

uitgewerkt? Zij had een bondgenootschap tusschen Spanje

en Oostenrijk en hiermede eenen staat van zaken teweeg

gebracht, dien Frankrijks oude en beproefde staatkunde

steeds als boven alles te verhoeden erkend had. Een

gevolg van dezelfde oorzaak was, dat Frankrijk zich op

nieuw met de Protestantsche Mogendheden had moeten

verbinden, terwijl toch zijn ware en eenig waardige

plaats in het andere kamp gevonden werd. — Zoo dacht

eene machtige partij in Frankrijk, en haar invloed was

voor het oogenblik sterk genoeg om den Hertog van

Bourbon ten val te brengen. De Bisschop van Fréjus,

gekenmerkt door al de voorzichtigheid en sparende zacht-

heid, met welke de ervaring van een veeljarig leven aan

het Hof eenen wijzen en bescheidenen geestelijke ver-

mag toe te rusten, kwam aan het bewind. Vrede in

Europa , verzoening in het binnenland , was (ziedaar

Fleury’s overtuiging) voor Frankrijk behoefte en plicht,
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en terwijl de nieuwe Minister, sedert Kardinaal gewor-

den, zich in Europa de rol van vredestichter zag toe-

gewezen, openbaarde zich, begunstigd door de zoele

athmosfeer zijner verdraagzaamheid, allerwege de nieuwe

geest, die over Frankrijk was gekomen. Wat behoef

ik de namen te noemen van eenen Abt de St. Pierre,

schrijver van een Ontwerp van algemeenen vrede
, van

Montesquieu ,
van Vauvenargues ? Genoeg ! Een jong

Frankrijk stond op, hetwelk zich gekrenkt gevoelde door

de ellende, die de valsche eerzucht van Lodewijk XIV,

en door de schande, welke het Regentschap van den

Hertog van Orléans en het bewind van den Hertog van

Bourbon over Frankrijk gebracht hadden. Het vaderland

moest onder de volken uit de vernedering verheven, de

Fransche Adel, zoo verlaagd door zijnen knechtsdienst

aan het Hof en door het aandeel, hetwelk hij, vermengd

met de heffe des volks, aan het waanzinnig winstbejag

en de schandelijke winstverspilling van het tijdstip van

John Law had genomen, die Adel, weleer de eerste in

Europa geheeten, moest in zijne eer hersteld worden.

Maar hoe ? Zeker niet door vast te houden aan de oude

vooroordeelen. Neen ! van Engeland en de Nederlanden

moest men willen leeren. Die volken waren op den weg

des vooruitgangs
;
daar bleek, wat vrijheid, wat achting

Digitized by Google



86

voor den mensch en den burger uitwerkte. Zag men

niet in Engelands gezag op de zeeën, in de uitbreiding

van Engelands koloniale macht , wat die door Lodewijk

XIV vervolgde en verjaagde Protestanten vermochten,

en "had Holland niet reeds vroeger getoond, dat de

koopman, in de Fransche maatschappij der vorige eeuw

als een wezen van lager orde aangezien
,

grooter en

degelijker koning was, dan Lodewijk XIV in al zijne

heerlijkheid? Toch moest Frankrijk voor die natiën de

vlag niet strijken, noch zijne eigenaardigheid verzaken.

Neen ! op het vasteland en aan het hoofd der Katholieke

natiën moest het zich als hoofd en aanvoerder doen gel-

den. — Wie nu was het, die Frankrijk hier den rang,

waarop het aanspraak maakte, betwistte? Spanje was

het niet meer. Onherstelbaar uitgeput, van hare Pro-

vinciën beroofd, en zich nog slechts van tijd tot tijd

koortsachtig roerende, of zij zich uit den doodsnood zou

vermogen te verheffen, kon deze Mogendheid niet meer

mededingen, en zou zij licht door voorspiegeling van eer

of voordeel onschadelijk te maken zijn. Neen ! De me-

dedingster was nog altijd Oostenrijk. Oostenrijk, dat

zich tot de beschermster opwierp der belangen , van ouds

aan den arm van Frankrijk opgedragen , en dat die taak

vervullen wilde, zonder het geestelijke leven van den
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nieuwen tijd in zich op te nemen. Hier moest om den

palm gedongen worden, die rechtens aan Frankrijk toe-

kwam. De strijd zou geen spel zijn. Immers had Oos-

tenrijk zich niet onbelangrijk versterkt. De beide Zee-

mogendheden had de Keizer, door de handelsbelangen

zijner Nederlanden prijs te geven, tot de handhaving

der pragmatieke Sanctie, die de grootheid van zijn Huis

moest verzekeren, omgekocht; Rusland had hij, als uit

Azië
, waar het over Finnen en Tartaren heerschen mocht

,

in Europa ingehaald, en het Keurvorstelijke Huis van

Saksen door het lokaas der Kroon van Polen voor zich

gewonnen. Welaan dan ! Zoo sprak de wijsgeerige geest

van de letterkundigen en van de beoefenaren der staats-

wetenschappen ;
welaan dan! zoo riep de jonge Adel,

den strijd tegen Oostenrijk aangevangen! De groote

staatkunde van Richelieu hervat! met de Protestantsche

Vorsten in Noord-Duitschland tegen Oostenrijk samen-

gespannen , en , door de verheffing van een aan Frankrijk

verbonden Vorst op den troon van Polen, deze Republiek

aan den invloed van Oostenrijk en Saksen onttrokken ! zoo

zullen wij een onoverwinnelijk bolwerk in den rug van Oos-

tenrijk en tegelijk tegen de Moscovieten oprichten, en ten

prijze van ons bloed, in de velden van Polen door won-

deren van dapperheid ons verbeurde aanzien herwinnen.
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Hoe kon Fleury’s bewind weigeren aan den aandrang

van zulke gevoelens gehoor te geven? Zou het niet

even gevaarlijk als schandelijk geweest zijn, dat streven

te willen fnuiken? Zou men het edelste leven zelve der

natie niet moedwillig onderdrukt hebben, wanneer het

regeeringsbeleid zich niet naar zulke eischen had inge-

richt? — Vandaar de oorlog, naar aanleiding van de

Poolsche Koningskeuze in 1733 uitgebroken. Welk

eene houding moest de Republiek der Vereenigde Pro-

vinciën daarbij aannemen ? Wie kan denken
, dat de

zaak van Oostenrijk hier werkelijk bij het volk in gunst

stond; dat, daarentegen, wat zich in Frankrijk roerde,

dat streven naar het afschudden van het juk der voor-

oordeelen, dat toenaderen tot den geest van ons volk,

hier geene harten won? En zoo Oostenrijk, de staatkunde

daargelaten ,
hier geene vrienden hebben kon , en Frank-

rijk hier veel vrienden hebben moest, zou het dan raad-

zaam, zou het mogelijk geweest zijn, op dit oogenblik

ten behoeve van Oostenrijk eenen oorlog tegen Frankrijk

aan te vangen? — Maar, zal men zeggen, de trouw der

traktaten
, met Oostenrijk gesloten , liet ons geene keuze.

Nu kwam het er op aan
,
te leveren wat Oostenrijk zich

van ons bedongen had. — Het is waar. Doch Oostenrijk

moest billijk wezen. Kon het vergen , dat onze Repu-
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bliek hare troepen naar Polen zond, en dat tevens zijne

Nederlanden, door onze krijgsmacht alleen, tegen Frank-

rijk verdedigd werden, terwijl het zijne troepen van hier

naar zijne erflanden en naar Polen terugtrok? Of vor-

derden de traktaten ook dit niet, dat Oostenrijk een

leger van eene bepaalde sterkte ter verdediging der Bar-

rière zou onderhouden? De verdediging der Zuidelijke

Nederlanden geheel aan ons over te laten en den hoofd-

aanval op ons af te leiden, om zelven, zonder in deze

streken iets te koste te leggen, de zaken in Polen en

in Italië gemakkelijk naar zijnen zin te schikken, dit

zou waarlijk eene met de billijkheid ten éénen male

strijdige verdeeling der lasten geweest zijn. Maar zou-

den wij dan , zonder ontzag voor het recht der traktaten

,

Oostenrijk verzaken, en eerloos, om met Frankrijk niet

in botsing te komen, onze troepen voor de voortdrin-

gende Franschen uit de Barrière, wier oprichting zoo

veel gekost had , terugtrekken ? Neen ! De Oostenrijksche

Nederlanden zouden wij handhaven, maar zonder vijan-

delijkheden, zonder het storten van bloed zouden wij

ze dekken met het schild van ons gezag in Europa.

Kozen wij partij ,
dan zou het krijgsbeleid medegebracht

hebben , dat wij den aanval op de Oostenrijksche Neder-

landen niet hadden afgewacht, maar Frankrijks noorde-
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lijke grensprovinciën bestookt hadden. Aan Frankrijk

was er dus alles aan gelegen, dit gevaar te voorkomen

en den oorlog ten minste op één punt af te wenden.

Anders had het kunnen gebeuren, dat, terwijl de Fransche

legers in Polen en in Italië bezig gehouden werden,

Nederlandsche troepen, met Engelschen vereenigd, het

hachlijkste tijdsgewricht van de Spaansche successieoorlog

vernieuwd en Parijs zelf bedreigd hadden. Kortom, het

lag voor de hand: door de belofte dat men Frankrijks

noordelijke grenzen ongemoeid zou laten
,
moest men deze

Mogendheid nopen , den bodem der zuidelijke Nederlan-

den te ontzien, en zoo handhaafden wij tevens onze eer,

en waarborgden Oostenrijk het behoud van Provinciën,

wier waardij het zich schamen moest niet te tellen. —
Dit alles bewerkte het verdrag van onzijdigheid, in No-

vember 1733 tusschen Engeland en de Nederlanden ter

eener, en Frankrijk ter anderer zijde gesloten. Wie

zou dat verdrag durven wraken, of beweren, dat het

onzer Republiek, toen zij het sloot, nevens voorzichtig-

heid, aan moed en dapperheid ontbroken heeft?

Nauwelijks was de oorlog, die in 1733 was aangevan-

gen, ten einde, of Keizer Karei VI kwam te overlijden.

Nu stond het te bezien , of de Mogendheden zich eerlijk

zouden betoonen en de pragmatieke Sanctie zouden hand-
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haven, die zij bezworen hadden. Alleen de Keurvorst

van Beijeren had haar niet volmondig erkend. Nu deze

Vorst zich niet aan die overeenkomst hield, ja, zich

gewapenderhand in het bezit van rechten ging stellen,

die hem ,
beweerde hij

, door den dood van den laatsten

mannel ijken vertegenwoordiger van het Huis Habsburg

wettig toekwamen
,
rekenden zich Saksen en Spanje even-

min aan dat verdrag gehouden. Als Maria Theresia toch

niet kon erlangen wat haar vader haar had toegedacht,

dan konden zij niet toelaten, dat Beijeren en welke

andere hebzuchtigen niet al? zich met den buit der erf-

dochter van Oostenrijk verrijkten. Nu achtte Frankrijk

het tijdstip gekomen om de eerzuchtige ontwerpen
,
vroe-

ger gesmeed, en in den vorigen oorlog niet verwezen-

lijkt, tot uitvoering te brengen. Trad het in Duitschland

op als voorstander van de rechten van Beijeren
;
wist het

aan dit Huis de Keizerskroon te verschaffen, dan zou

het zich van een overwegenden invloed in het Duitsche

Rijk verzekerd zien. In plaats van het door zijn aan-

zien en allianties zoo machtige Oostenrijk, zou dan een

klein Vorst, wiens Voorvaderen op Frankrijk hadden

leeren steunen , door Frankrijks vernieuwde ondersteuning

aan den Keizerlijken titel zijn gekomen. Zoo zou in-

derdaad Frankrijk het oppergezag in het Rijk hebben
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Richelieu en van Lodewijk XIV was bereikt. Zulk eene

uitkomst moest, wanneer men den eisch der heersch-

zucht voor het hoogste recht houdt, de trouwbreuk wet-

tigen en de Fransche Regeering, die bij den laatsten

vrede tot de pragmatieke Sanctie was toegetreden, er

toe brengen om haar gegeven woord op te zeggen. —
Wat den toestand van Maria Theresia nog hachlijker,

en tevens den staat van zaken in Duitschland geheel

onzeker en verward maakte, was de gewetenloos aan-

matigende houding, door den jeugdigen Koning van

Pruisen aangenomen. Hij drong zijne bescherming aan

Maria Theresia op, en betaalde zich reeds in de voor-

baat voor den bewezen dienst met de Provincie Silezië,

welke hij bezette.

Hoe gedroeg zich de Republiek der Vereenigde Pro-

vinciën te midden van deze algemeene loslating van alle

banden van eer en recht? Zij bleef met Engeland zich

aan haar gegeven woord gebonden rekenen , en loochende

de verplichtingen ,
die de verdragen , met Oostenrijk ge-

sloten , haar oplegden
,
geen enkel oogenblik ,

en te geli jk

wraakte zij de handelwijze van Frederik II, die, in

alles even stout, het had doen voorkomen, als kon hij

zich bij den vermetelen stap, dien hij deed, van de
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toestemming van zijne Geallieerden , met name van En-

geland en de Staten-Generaal , verzekerd houden. Maar,

zegt men , wat baatte het Maria Tberesia , dat wij haar

de trouw al niet opzeiden? Wij bleven in gebreke de

troepen te zenden
,

welke zij , krachtens de verdragen

,

van ons vorderde. Voorwaar, het valt den een of ander,

die in onzen tijd, zoo lang na de gebeurtenissen, van

het toen verrichte kennis neemt zonder iets te ervaren

van de groote bezwaren, die de Nederlandsche Staats-

lieden van alle kanten ondervonden, — het valt hem

gemakkelijk, de traagheid te vooroordeelen
, met welke

onze voorouders na het uitbreken van de Oostenrijksche

successieoorlog in de vervulling hunner verplichtingen te

werk zijn gegaan. Maar eilieve! de zoodanige overwege

slechts het volgende: Zoo men troepen zond, was er

toch een geschikt tijdstip noodig en een geschikt punt

te gelijk, waarheen men ze zenden zou; maar bij de

onzekerheid, die in Duitschland heerschte, bij de ge-

durige wisseling van het tooneel des oorlogs, was er

nauwelijks een middel te vinden, om gewis te zijn,

dat wij onze kostbare troepen niet bloot stelden aan het

gevaar van in Duitschland zonder vrucht voor de partij

,

die men baten wilde, te niet te gaan. Voorts bedenke

men, dat een gewapend optreden in Duitschland eene
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oorlogsverklaring van Frankrijk ten gevolge kon hebben

,

waarna onze bezettingen in de Barrièreplaatsen dadelijk

last zouden geleden hebben. Eindelijk, en dit is niet

het geringste, de deelneming aan den oorlog opende

dengenen den mond, die wederom een Prins van Oranje

aan het hoofd verlangden te zien komen. Werd de Re-

publiek wederom met eenen aanval bedreigd
; moest men

op nieuw te velde trekken, dan, zoo spraken dezulken,

kon men den een of anderen Duitschen edelman, van

eene staatspartij afhankelijk, niet aan het hoofd onzer

legers laten, maar in den Prins van Oranje had men

den aangewezen aanvoerder onzer krijgsmacht. Weder

was er een Prins van Oranje, tot rijpe mannelijke jaren

gekomen, en die Prins was de schoonzoon van den

Koning van Groot-Britannië. De oorlog derhalve was

eene bedreiging voor de bestaande Regeering, zelfs in

die Provinciën, waar de Prins reeds de waardigheid van

Stadhouder bekleedde: hier toch zag men niet gaarne

zijn aanzien zoo aanmerkelijk gestegen, als door zijne

verheffing in Holland, Zeeland, Utrecht en Overijsel

het geval moest zijn. Zoo was het dan de vraag: of

de Regeering van Holland , na een bewind als van Hein-

sius en Slingelandt en onder eenen van der Heim zich

onbekwaam en onbevoegd behoefde te rekenen, en of
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er eene volstrekte noodzakelijkheid bestond om denge-

nen, welke naar verandering haakten, voldoening te

geven, op het gevaar af, dat zij den Staat in verwar-

ring zouden brengen, om misschien in afhankelijkheid

van Engeland het eenige hulpmiddel tegen een volslagen

ondergang over te houden. — Doch genoeg om te doen

inzien, dat een onbedacht gehoorgeven aan de be-

geerte van Oostenrijk eene daad zou geweest zijn, zoo

bedenkelijk, dat zij van geene bezadigde Staatslieden te

verwachten was. Niettemin versterkte de Republiek van

jaar tot jaar hare krijgsmacht om gereed te wezen, als

de rechtmatigheid van Oostenrijks eisch klaarblijkelijk

zijn zou, of de in Europa woedende oorlog ons te zeer

van nabij mocht bedreigen.

Hoe werd de omzichtigheid der Nederlandsche Staats-

lieden gerechtvaardigd, toen de aard van den oorlog en

de verhouding der partijen, nadat de strijd een vijftal

jaren geduurd had, gansch en al was veranderd! In

bet voorjaar van 1745 had de Keurvorst van Beijeren

te Fuessen met Maria Theresia vrede gesloten : zijn vader

,

onder den naam van Karei VII tot Keizer gekozen,

was gestorven. Zoo miste Frankrijk van nu aan alle

voorwendsel om zich met de Duitsche zaken te moeien.

Zijn beschermeling toch had zich met de macht van
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Oostenrijk
,

die hij had willen overvleugelen , verstaan

,

en was van alle grootheidsdroomen voor goed bekomen.

Op dit gebied derhalve moest Frankrijk van de hoop

afzien om zich in Europa den hoogsten rang te ver-

werven. Maar kon men met Oostenrijks herwonnen rang

in de Christenheid geenen vrede hebben? Was ten slotte

Frankrijks eigenlijke mededinger naar het gebied der

wereld niet veeleer Engeland? Had men eigenlijk Oos-

tenrijks vernedering niet gezocht om te sterker tegenover

Engeland te wezen, en zoo men immer met Oostenrijk

in zijn gevolg Engeland verzwakken en vernederen kon

,

zou Frankrijk dan zijn doel niet hebben bereikt? Ja!

voorwaar! Maar wat was daartoe noodig? Wat anders

dan dit, dat men Oostenrijk en ons Vaderland verleidde

om, onder den schijn van nevens Engeland te strijden,

Engeland alleen den last van den oorlog tegen Frankrijk

op de schouderen te laden. Voor Maria Theresia, die

in Duitschiand alles verworven had, wat zij voor het

oogenblik verlangen kon, was het bondgenootschap met

de Zeemogendheden niet wenschelijker, dan dat met

Frankrijk. Integendeel, zij moest niets liever zien, dan

dat zij in hare zuidelijke Nederlanden van hare bescher-

mers en verlossers, de Hollanders en Engelschen, ver-

lost werd. He alliantie met Frankrijk, als Katholieke
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Mogendheid, was daarbij veel natuurlij ker , en, met

Frankrijk verbonden, zou men wellicht den tegenstand,

door de Zeemogendheden tegen de uitbreiding van de

scheepvaart der Zuidelijke Nederlanden geboden, vermo-

gen te overwinnen. Doch had Frankrijk openlijk vrede

met Oostenrijk gesloten, dan zou het alle voorwendsel

om Engeland te bestrijden gemist hebben. Wat hiervan

zij, in 1745 zien wij den oorlog in de Zuidelijke Neder-

landen voortgezet ;
de Oostenrijkers staan nevens de

Engelschen en ons in het gelid, maar achtereenvolgens

vallen nagenoeg al die Nederlanden zonder noemens-

waardige verdediging der steden en vaste plaatsen aan

de Franschen in handen, en in de veldslagen van Fon-

ienoy, Baucoux en Lawfeld blijven de Oostenrijkers schot-

vrij, en komen de slagen op de Nederlanders en de

Engelsehen , maar vooral op de Engelschen neder.

Kortom, de meer dan oppervlakkige beschouwer ziet

zich genoodzaakt aan eene geheime verstandhouding tus-

schen Frankrijk en Oostenrijk te denken. En van welk

eenen aard die verstandhouding zal geweest zijn
,
kunnen

wij opmaken uit den voorslag, van Frankrijks zijde in

dien tijd aan onze Republiek gedaan. Hij strekte daartoe

,

dat wij aan Frankrijk een deel van ons grondgebied in

onderpand zouden geven. Werkelijk zien wij Oostenrijk

‘ets dergelijks aan Frankrijk verleenen, of doet de over-

7
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gang der Zuidelijke Nederlanden in dc handen der Fran-

schen niet veeleer aan afstand van de zijde der Oosten-

rijkers, dan aan verovering denken? Dit vermoeden vindt

zijne bevestiging in de omstandigheid
, dat bij den vrede

Oostenrijk al die Provinciën zonder bezwaar weder terug

gekregen heeft. Gedurende den oorlog derhalve zal

Maria Theresia aan dien afstand het voordeel te danken

gehad hebben , dat hare legers ongedeerd zijn gebleven

,

en voorts won zij er het vooruitzicht bij op eene alliantie

met Frankrijk. Doch wat kon onze Regeering verwach-

ten , zoo zij een deel van ons grondgebied volgens dien

voorslag aan Frankrijk in onderpand gaf? Immers dit,

dat Frankrijk op zich nam de Staatsehe Regeering tegen

hare binnenlandsche belagers te handhaven. Door ver-

raad jegens Engeland van Frankrijk haar behoud te

koopen , ziedaar den gruwel , waartoe zich de Staatsehe

Regeering in dien tijd verzocht zag. Doch met den

Raadpensionaris Gilles aan het hoofd, bleef zij getrouw,

getrouw tegen de trouweloosheid van Oostenrijk in, ge-

trouw op het gevaar af eener omwenteling in het bin-

nenland, die haar met den val bedreigde.

Doch toen nu Staatsch-Vlaanderen was ingenomen,

zonder dat, ik zeg niet de Oostenrijkers, maar zelfs de

Prins van Waldeck met onze eigene troepen zich be-

ijverd had om zulks te beletten : — alleen de Engel-
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schen deden daartoe eene poging: Waldeck was het

misschien met de Franschen eens : — toen ,
zeg ik

,

Staatsch-Vlaanderen was ingenomen, zagen de achter-

dochtigen daarin het begin der uitvoering van het plan

om een gedeelte van onzen bodem aan Frankrijk in

onderpand te geven, en eenen aanvang van den intocht

der Franschen in ons land onder oogluiking der Regee-

ring. De kreet om den Prins van Oranje was van nu

aan niet meer te smoren, en wilden de Regenten geen

voet geven aan de meening dat zij het met de Franschen

eens waren, zoo moesten zij ’s Prinsen verheffing niet

tegenwerken, maar bevorderen. Op deze wijze kwam de

benoeming van den Prins tot Kapitein- en Admiraal-

Generaal en tot Stadhouder in Zeeland , Holland ,
Utrecht

en Overijsel tot stand. En daarmede zag het Fransche

Bewind de hoop vervallen , die het op de Staatsche Re-

geering gevestigd had. Van nu aan zou onze Republiek

ernstiger dan ooit ,
— en het bleek bij de heldhaftige ver-

dediging van Bergen op Zoom tegen het roekeloos be-

leg der Franschen, — nevens Engeland in het gelid

staan. Reeds naderden Russische troepen , door Groot-

Britannië en onze Republiek gehuurd. Frankrijk raakte

al meer en meer uitgeput. Was het wonder, dat de

vrede spoedig tot stand kwam?

7*
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En thans was onze Republiek tot een keerpunt gena-

derd. Wij hebben gezien, hoe zij in het tijdperk tus-

schen den vrede van Utrecht en dien van Aken niets

aan eer en aanzien te midden der Mogendheden van

Europa had verloren, en hoe haar regeeringsvorm haar

niet belet had, de waardigste rol in de wereld te ver-

vullen.

Maar van nu aan veranderde alles van aanzien
, en

openbaarden zich in het binnenland de ongunstigste

teekenen: het ontzag voor de Regeering was verloren,

het gezag weifelend geworden of metterdaad verplaatst.

Van dit verschijnsel is de grond vooral in den algemee-

nen toestand van Europa te zoeken.

Gedurende het grootste gedeelte der 17de eeuw werd

in Europa strijd gevoerd tusschen het Koningschap en

de middeleeuwsche machten, welke, hetzij door perso-

nen ,
hetzij door Corporaties vertegenwoordigd

, nog

staande waren gebleven. Aan liet droombeeld eener

goddelijke roeping ter vestiging der algemeene Mo-

narchie ontleende het Koningschap het vertrouwen om

zonder genade die belemmerende machten in het binnen-

land te fnuiken. Uit dit oogpunt beschouwd, waren

onze Staten-Gencraal niets anders dan eene dier middel-

eeuwsche Stendenregeeringen , die zich niet tot de on-

derdanigheid verkozen te voegen, welke het Koningschap
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voortaan eischte. — Bat ons volk bovendien nog een

recht des gewetens deed gelden; dat het een beginsel

verkondigde, hetwelk verre boven alle middeleeuwsche

,

ja
,

alle historische tegenstellingen uitreikt , en over

’smenschen eeuwige hoop een oordeel uitsprak, waar

de Katholieke Kerk voor tijd en eeuwigheid onherroe-

pelijk beslist had, het maakte de aanmatiging des te

gruwelijker in de oogen der Katholieke Koningsgezinde!!.

Van deze Katholieke Koningsgezinden was Lodewijk XIV

de grootc held, toen hij in 1672 hier te lande eene

Regeering kwam vernietigen ,
welke de ontwikkeling

zijner Koninklijke macht tegenstond en hem dwong de

uitvoering zijner hoogste taak (de vestiging der alge-

meene Monarchie) te verdagen. Hij beschouwde ons

land als een oproerig deel van het voor hem weggelegde

Rijk, en moest te eerder trachten den onbedwongen

geest alhier te temmen , omdat hij , zoolang deze Re-

publiek bestond
,
de Hugenoten met hunne staatkundige

rechten in zijn Koningrijk niet onderworpen zou zien:

die onderdanen, hier kwam hij ze bestrijden, en dit

was het wat hem de oogluiking of de medewerking van

die Kathoüeken verzekerde , welke anders voor de Kerk in

het ontstaan eener algemeene Monarchie onder een zoo

machtig wereldlijk opperhoofd geen heil konden zien.

Doch slaan wij nog een blik op dc feodale machten,
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welke het Koningschap te bestrijden had. Haar ge-

meenschappelijk belang sloot den naijver niet uit, welke

soms twee Heeren onderling of eenen Heer en eene Cor-

poratie in strijd bracht. Bij zulk eenen als het ware

huiselijken strijd, wilde de een tegenover den ander op

kleiner gebied de rol spelen , die het Koningschap speelde

tegenover de feodaliteit. Van zoodanigen aard was de

worsteling, welke hier te lande tusschen de Prinsen van

Oranje en de Staten bestaan heeft. Het was een strijd

tusschen twee partijen , die elkander onderling erkenden.

Behaalde soms de Prins de zegepraal over de Regenten,

dadelijk was het alsof hij voor de voltrekking van den

triomf terugdeinsde: zoozeer gevoelde hij tegenover eene

onmiskenbare macht te staan, die het al te vermetel ge-

weest zou zijn te willen vernietigen.

Omstreeks 1685, het tijdstip van de herroeping van

het Edict van Nantes
,
was

, mag men zeggen , de strijd

tusschen het Koningschap en de feodale Heerlijkheden

in Frankrijk ten voordeele van het Koningschap feitelijk

beslist. Maar nagenoeg te gelijk was het beginsel van

de middeleeuwsche tegenkanting tegen het Koninklijk

gezag in Engeland met Willem III ten troon gestegen

en Mogendheid geworden, om zich tegen de verwezen-

lijking van het droombeeld der algemeene Monarchie,

door de eene of andere Mogendheid nagejaagd, aan te
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kanten. Van nu aan zien wij derhalve de Republiek

der Vereenigde Provinciën , als eene Mogendheid naar

de gelijkenis der andere Mogendheden en nevens dezel-

ven
,
tegen de aanmatiging van ééne strijden ,

en de

binnenlandsche worsteling heeft opgehouden.

Met de beslechting van den strijd tusschen de feoda-

liteit en het Koningschap in Frankrijk en op Frankrijks

voorgang in de Duitsche Staten van grooteren of klei-

nere omvang, had zich eene andere, eene nieuwe macht

in die Rijken opgedaan. De Heerlijkheden waren ge-

vallen , de Corporaties zoo goed als ontbonden , de Sten-

den nagenoeg afgeschaft; maar de mensch was gebleven,

cn van nu aan gevoelde zich de individu rechtstreeks en

zonder de bemiddeling van eenigen Stand of Gilde tot

het hoogste geroepen: hij onderwierp alles aan zijn be-

grip, aan de kritiek zijner rede; de uitspraak van zijn

zuiver gevoel begon hij te doen gelden als de hoogste

wet in maatschappij en Staat, en den eisch van een

billijk aandeel voor een iegelijk aan de goederen des

levens als een onafwijsbaar recht. Deze nieuwe geest

werd door het Koningschap in Frankrijk ontzien, maar

om van dien geest eene nationale kracht en de basis

van eene veroverende rol in Europa te maken, daartoe

was het Koningschap te afgeleefd en te zeer met ondeugd

behept, en bovendien de les, in de Oostenrijksche suc-
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cessie-oorlog opgedaan, te duchtig. De rechten van den

mensch of wel den eisch van orde en algemeen welzijn

tot de leus eener veroverende staatkunde te maken , was

aan lateren tijd en aan onze dagen voorbehouden.

In het midden der achttiende eeuw was de verove-

ringszucht verdaagd, en stonden de Mogendheden elk

in eigen boezem tegenover de nieuwe macht
,
welke zich

,

ik zeg niet — in den Staat, maar ten behoeve van

eenen nieuw te vestigen Staat, tegen den bestaanden

Staat deed gelden.

Gelijk elders, zoo ook hier te lande. De Prins was

zonder tegenstand, zonder strijd of botsing, verheven,

en zijne waardigheid, meer dan zij dit voor de Prinsen,

in de rechte lijn van Prins Willem afgedaald, ooit ge-

weest was , door de erfelijkheid verzekerd. Maar nauwe-

lijks was de Prins ingehaald, of er ontstond eene bewe-

ging tegen misbruiken, en de eisch deed zich gelden

om de //kleine gemeente” te gemoet te komen en in

hare behoeften te voorzien. De Prins werd in de oogen

dier kleine gemeente de man, die haar aan de verwe-

zenlijking harer begeerten zou helpen en alle misbruiken

zou afschaffen. Zoo stond de Prins ongezocht aan het

hoofd eener geduchte macht, en dat zonder verantwoor-

delijk ministerie en door geen geschreven constitutie

gebonden, Op deze wijze zou hij hier, ten koste der
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Regenten eene sociale omwenteling hebben kunnen door-

drijven. Oldenbarnevelt tegenover Prins Maurits, Jokan

de Witt tegenover den aanhang van Prins Willem III

hadden zich voorwaar in een gevaarlijken stand geplaatst

gezien, en zij waren er beiden de slachtoffers van ge-

worden; maar toen betrof het een staatkundigen strijd

tusschen twee partijen, en de partij, voor wier zaak zij

vielen, was onverwinnelijk. Doch nu dreigde er een

sociale strijd, en de Prins zou niet eenmaal de soeve-

reine macht der Staten hebben behoeven af te breken,

om, wat hij met de kleine gemeente achter zich en in

haar belang noodig mocht achten, bij de Staten door

te drijven: immers, hadden Hun Edel Groot Mogenden

zijnen wil wederstaan, zij waren als met den vinger

(gelijk bij de afschaffing der pachterijen) aan het geweld

der plunderaars aangewezen. Doch, en gelukkig, de

Prins was warsch van het denkbeeld om de oude Re-

genten in het belang van eigen kachlijke grootheid tot

het slachtoffer van een deel der burgerij en van het

gemeen beneden die burgerij te maken. Hij duchtte

de opkomende omwenteling en vreesde eenen reus los

te laten, die alles kon verbrijzelen, en weldra was hij

de natuurlijke bondgenoot van de oude Regenten tegen

de volksbeweging. Te meer moest de Prins voor de rol

van leider eener omwenteling terugdeinzen, omdat, had
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hij ze aanvaard, zijne taak zich niet tot het binnenland

zou bepaald hebben. Had hij zich heer en meester in

het binnenland gemaakt, om vast gezeten te zijn en de

hoop op steun van buiten voor zijne tegenstanders af te

snijden, zou hij zich en den Staat voor het buitenland

geducht hebben moeten maken, en dit was eene ondoen-

lijke zaak. Na de omwenteling van 1747 en den vrede

van 1748 had de Republiek haar aanzien verloren. Voor

de fiere Republikeinen (want daarvoor golden de Hol-

landsche Regenten) hadden de Mogendheden ontzag

;

zelfs de aanbidders van een Lodewijk XIV bewonderden

hen in hun hart. Maar nu die Republikeinen van het

beleid der zaken afstand schenen te doen , en zich eenen

Vorst schenen te geven, die voor zijnen persoon bij de

Koningen en Keizers op geen bijzonder ontzag aanspraak

kon maken , nu werden zij niet meer geteld : de toover-

macht was gebroken
, en men bleek ten slotte met gansch

gewone onderdanen te doen te hebben. Hoe grooter

mannen de Prinsen van Oranje geweest waren, des te

hooger was het aanzien der Hollanders gestegen, die

hun in weerwil hunner kracht en macht zegevierend

wederstaan hadden, en thans hadden zij zich aan den

zwaksten dier Prinsen onderworpen ! u De Hollanders zijn

er niet meer”, schreef Horace Walpole dadelijk in 1749,

en , zegt de Fransche Gezant d’Affry ,
n op onbillijke en
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hooghartige wijze wordt aan de Republiek elke vordering

door hare bondgenooten ontzegd”. Uit zulk eenen val

zou Prins Willem IV den Staat door eene fiere houding

naar buiten hebben moeten opheffen , om , had hij een

tiran willen wezen, niet onder de ongunst der omstan-

digheden te bezwijken. Maar, al had zijn aard en gestel

het hem ook niet ontzegd, voor den schoonzoon van

den Koning van Groot-Britannië was zulk eene rol on-

mogelijk. Gesteund of gewraakt door Engeland , zou de

zaak voor hem al even onoverkomelijke moeilijkheden

hebben opgeleverd.

Maar zoo doende was de val van het Huis van Oranje

te voorzien. De Prins stelde de opgewekte verwachtin-

gen geweldig te leur, en na hem werden zijn aanhang

en zijn zoon de voorwerpen van minachting en haat.

Waartoe diende de Prins ? Waartoe zijne hofhouding ?

Was het geen schande, dat hij slechts scheen te moeten

strekken om de oude Regenten te stijven, de misbrui-

ken te bestendigen en eene nieuwe ergernis in de weelde

der hovelingen voor de ellendige gemeente op te leve-

ren P En waren nu nog maar die oude Regenten

’s Prinsen steun geworden! Doch nu het Stadhouder-

schap zulk eene uitstekende plaats had ingenomen (hoe

kwalijk het die ook bekleedde)
,
wierpen genen op hunne

beurt de verantwoordelijkheid van de moeilijkheden

,
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waarin het winstbejag van den handel de Republiek

weldra wikkelde, op het doen of laten van Prins of

Prinses! De Prins werd de zondebok en hij moest dus

wel het schaap der slachting worden. En tegelijk begon

de oude staatsregeling als onlijdelijk aangemerkt te wor-

den. Inderdaad, wat de Regenten tot dusverre hadden

moeten doen om een gesloten phalanx tegen dreigende

staatkundige tegenstanders te blijven , was nu nepotisme

en zelfzuchtige uitsluiting van evenzeer of meer gerechtig-

den. Het werd schandaal wat staatkundig middel geweest

was. In zulke omstandigheden en tegenover zulke erger-

nissen zou misschien een lijdzaam volk zich vrij rustig ge-

houden hebben ; de kwaal zou zulk eene natie niet door

verbittering verergerd hebben. Maar dit was van de

kinderen dier mannen niet te verwachten, die de ge-

schiedenis van hun land zelven gemaakt hadden, noch

ook van de nazaten van dat volk, hetwelk steeds de

daden zijner regeerders en de handelingen der Vorsten

vrijmoedig, ja overmoedig aan zijne kritiek had onder-

worpen. De Hollanders gedroegen zich ongeduldig, zij

leden noch stil noch stom. De voorvaderen hadden ge-

voeld met achtbare machten en ernstige nooden te strij-

den te hebben: daarom waren zij degelijke mannen en

vrij van ijdelheid geweest. Maar thans stonden de Ne-

derlanders tegenover eene macht, die hun onbevoegd
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scheen , met de taak om het betere uit zich zelven te

putten en den waan dit ook te vermogen. De Staat stond

beneden de kritiek der eigen wijsheid van elk particulier

,

en, in de wereld der inbeelding te huis, zag men de

ontzaggelijke werkelijke bezwaren niet in. Is de toestand

zoodanig, dan wordt de Staat ondermijnd, en hij moet

bij den minsten ernstigen schok instorten. . . . Aan geen

personen wijten wij dezen keer, dien de zaken van ons

vaderland genomen hebben. Het was de natuurlijke

ontwikkeling of, wil men, ontbinding der elementen,

uit welke onze geschiedenis was samengeweven. Met

dat gebeurde, hoe bedroevend ook, hebben wij vrede.

Dat mogen wij , zoodra de zaken eenmaal geschied zijn

:

is iets verleden, zoo brengt het voor dengenen, die de

dingen doorgrondt, zijne vrijspraak mede. Maar, zoo-

lang de zaken van ’s menschen vrije daad afhangen,

staat zijne verantwoordelijkheid vast. Immers zoolang

het nog tijd tot handelen is, heeft de mensch den toe-

gang tot eene kracht, die hem in staat stelt om alles

te boven te komen, of — met meer ware eer dan zelfs

de triomf kan geven, zonder schuld te vallen,
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Er is een spreekwoord *) ,
hetwelk te kennen geeft

,

dat ook een boek zijne geschiedenis heeft. Inderdaad,

wanneer men opmerkt, hoe soms een letterkundige ar-

beid, eeuwen lang verborgen of niet geteld, ten laatste

weder aan den rechten man in handen komt, en juist

wanneer de tijd rijp is om partij van de nieuwe ont-

dekking te trekken, wereldkundig wordt en zijne uit-

werking niet mist, — zoo roept men onwillekeurig uit:

ook een boek heeft zijne geschiedenis.

Maar wat waar is van een boek, zou het niet mede

waar zijn van een kunstwerk? Zou het niet bepaaldelijk

waar zijn van een bouwwerk? De geest des meesters

ontwerpt het, maar er is niet te denken aan de uitvoe-

ring, tenzij het in overeenstemming zij met den smaak

van de tijdgenooten , dat is, met de aesthetische behoef-

ten, wier wortels diep in het hart der volken verborgen

1

') Habent sua fata libelli.
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liggen. Slechts wanneer het denkbeeld des bouwheers —
ik denk aan tijden van waarlijk oorspronkelijke kracht

in de geschiedenis der bouwkunst— den tijdgenoot aan-

spreekt en hem liefde weet in te boezemen, vindt hij

de middelen en handen
, vereischt om dat denkbeeld te

verwezenlijken en in steen op te trekken , totdat het

daar sta als een voorwerp van bewondering of verbazing

nog voor late geslachten.

Dit is de geschiedenis van den oorsprong eens bouw-

werks. Maar het gebouw kent verdere lotgevallen. Soms

blijft het prijken, gelijk de tempels van het Athene van

Pericles
,
in eeuwenlange jeugd , en dat zoo wel door de

deugdelijkheid van het werk, als door de onderhou-

dende hand van den bewonderenden en vereerenden

nakomeling. Andere gebouwen worden door het na-

geslacht niet meer begrepen of gewaardeerd
; zij spreken

niet meer tot het gevoel der bevolking; zij worden niet

langer voor schoon gehouden
;

zij staan daar als gedenk-

teekenen van een vreemd geworden tijd, als reuzenge-

stalten uit een voorwereld. Men bedient er zich van, in

weerwil soms van ongemak, omdat men de massa niet

ter aarde wil werpen, en wanneer de sloopende tijd of

een geweldig natuurverschijnsel, een aardbeving of storm,

het gedeeltelijk of geheel ter neder doet storten
, men
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laat het een bouwval, of ruimt het puin uit den weg.

— Niet zelden weder is het bouwwerk onvoltooid geble-

ven: de verdere middelen ontbraken om het ten einde

te brengen
; het getij verliep , de eerste liefde bekoelde

,

het denkbeeld , dat voorgezeten had bij de ontwerping

,

bleek te stout geweest te zijn : althans de krachten en

het geloof der bevolking schoten te kort en waren niet

volhardend genoeg.

Doch dan gebeurt het soms, dat men een laat nage-

slacht ziet trachten het onvoltooide werk te hervatten;

truffel en beitel
,

die eeuwen werkeloos lagen
, roeren

zich weder; in de verroeste werktuigen komt weder le-

ven, en de oude tronk schiet jeugdig loof. Het is om-

dat men weder zin heeft gekregen voor dat werkstuk

der voorvaderen, — en mede omdat de eene of andere

partij het denkbeeld, in dat gebouw vertegenwoordigd,

gaarne verwezenlijkt zou zien, althans zich voordeel be-

looft van de hulde , aan dat denkbeeld betoond. — Het

laatste is de geschiedenis van den Keulschen Dom.

Het is in de geschiedenis meermalen gezien, dat een

laat
,
ja

, een vreemd nageslacht zich het bouwwerk van

vroeger eeuwen aantrok , en op de eer aanspraak maakte

om er mede de hand aan te leggen, ten einde het te

herstellen, te versieren, uit te breiden of te voltooien.
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— en altijd had zulk eene daad eene dubbele beteeke-

nis. — Croesus, de koning van Lydië, droeg mildelijk

bij tot de kosten der vernieuwing van de tempels der

Grieksche Goden; Amasis, de koning van Aegypte, schonk

bijdragen tot den opbouw van den Delphischen tempel,

en deze koningen gaven daarmede te kennen, dat zij,

barbaren in der Grieken oog, hoezeer vertegenwoordigers

van eene godsdienstleer, die met de aanspraak van on-

feilbaarheid was opgetreden en wier belijders met min-

achting op anders denkenden neerzagen, niettemin het

geloof der Grieken als de hoogste opvatting van het men-

schelijke leven , als de meest omvattende uitdrukking der

waarheid aanmerkten: door de hulde, aan de gedenk-

teekenen van den Griekschen godsdienst bewezen , betuig-

den zij, dat zij hun eigen Rijk wenschten te veredelen en

en te vernieuwen door de vrucht der Grieksche wereld-

beschouwing op hunnen bodem over te planten.

En binnen den boezem van het Grieksche Wereldrijk

(want zoo mag men de heerschappij der beschaving wel

noemen, van welke wij eerst de Macedonische Vorsten

met hunne opvolgers in Azië, en daarna de Romein-

sche Keizers zich tot de gewapende handhavers zien

opwerpen) , binnen den boezem van dat Rijk zien wij

de vereering der stad Athene, de voltooiing harer tem-
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andere Aziatische
, niet eens Hellenistische koningen , zoo-

wel als door Augustus en Hadrianus , op het sprekendst

getuigen
, dat al die Vorsten de gedachte , welke voorheen

bij uitstek door Athene vertegenwoordigd was, als het hoog-

ste symbool der menschheid , als een waarborg van kracht

en voorspoed voor de volken der aarde beschouwden.

Jammer maar , dat
,

terwijl Athene’s levensbeginsel

dus als het levensbeginsel des Wereldrijks werd erkend,

Athene zelf nog slechts een schijnleven leidde; jammer,

dat tirannen zich met de handhaving belast hadden van

een goed, hetwelk slechts de vrije burger vermag te

scheppen ! — Dus gaat het met volken ,
— en gaat het

met individuen anders? Zoolang zij vruchtbaar werken,

worden zij door de wereld veracht; zoodra hunne werk-

zaamheid hare grens heeft gevonden , worden zij het

voorwerp eener dubbelzinnige hulde: de wereld bouwt

slechts de graven der profeten.

Zouden de bemoeiingen der Duitschers in onze da-

gen, met den Koniug van Pruisen aan het hoofd, ter

voltooiing van den Keulschen Dom eene voor hen zel-

ven even klare beteekenis hebben, als voor de Vorsten

der oude wereld de stoffelijke hulde aan de gebouwen

van Hellas en bepaaldelijk van Athene bewezen?
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De Keulsche Dom (en het is van belang dit op te

merken) is een gebouw van den zoogenaamden Gothi-

schen stijl. Nevens hem behooren én te Keulen én

langs den ganschen Rijn (om van andere oorden niet

te spreken) de meeste kerkgebouwen tot een anderen,

den zoogenaamden Romaanschen bouwtrant. Waar de

Geestelijkheid een ongedeeld gezag oefende, en het goede

volk zich gedwee door den kromstaf liet leiden , zoo als

op het land en in de kleine steden van het gebied der

geestelijke Vorsten van westelijk Duitschland, daar hield

men zich bij den aanleg der kerken aan den bij uitstek

kerkelijken typus. Maar waar eene krachtige burgerge-

meente zich liet gelden
,
niet zelden

,
zooals in Keulen

,

in gewapenden tegenstand tegen den Bisschop , of waar

de Bisschop zich moest aansluiten aan het zelfstandig

gemeenteleven
,
daar zag men sedert de twaalfde eeuw in

Noord-Frankrijk, en later in de Nederlanden en Duitsch-

land , tempels van een nieuwen bouwstijl verrijzen.

De eerste Christenen hadden zich aan de graven der

martelaren en belijders in de Katacomben tot gemeen-

schappelijke godsdienstoefening vereenigd. Toen hun

godsdienst door het Rijk was erkend , kwamen zij bij-

een in de groote gebouwen , basilieken genoemd , die de

verminderende bevolking en het inkrimpende openbare
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leven in vele plaatsen ledig had laten staan, of men

stichtte vergaderplaatsen in denzelfden trant. Doch se-

dert de Kerk een eigen leven nevens den Staat begon

te leiden en hare zending erkende in de stichting eener

gemeenschap, waarin aan ’s menschen eeuwige behoef-

ten bevrediging werd aangeboden, terwijl de burgerlijke

maatschappij voor zijne tijdelijke belangen mocht zor-

gen, had zij een eigen stijl voor hare tempels noodig.

Het is alsof zij zich alstoen haren oorspronkelijken eere-

dienst aan de graven der Heiligen herinnerde: voor het

minst was zij zich bewust , dat de verkondiging van den

dood des Heeren in het Christendom de hoofdzaak is

;

dat het graf des Verlossers de geschikste plaats der

godsdienstige afzondering mocht heeten. Ook werd de

plaats, waar het gebeente eens martelaars was bijgezet,

als eene poorte des Hemels beschouwd. Hoe het zij

,

men bouwde kerken, die het karakter droegen van een

ruime grafspelonk, — wel is waar overeenkomstig de

behoefte der leeken met bont beeldwerk versierd, maar

wier gewelven, die aan het licht slechts door enge ven-

stervakken den toegang gunden , door zware wanden en

lage zuilen werden gedragen.

Doch sedert de twaalfde eeuw liet zich een nieuw bestand-

deel gelden in de samenstelling van het Christenrijk. —
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Hier en in het vervolg (deze waarschuwing dient, vóór-

dat wij verder gaan, voorafgezonden te worden) hebben

wij bepaaldelijk het oog op het Roomsche Rijk der Duit-

sche natie, met Noord-Erankrijk, het oude Neustrië, er

bij begrepen. Om van Spanje niet te spreken, waarde

inval der Mooren aan de ontwikkeling een gansch ande-

ren loop gaf, in Zuid-Frankrijk en Italië ging de Ro-

meinsche orde van zaken nimmer geheel te niet. De let-

terkunde en de beeldende kunst waren er nimmer geheel

verstorven geweest; zij beleefden er derhalve ook geene

gansch nieuwe geboorte. De burger behoefde er zich niet

van den grond op tot het bezit van gemeentelijke vrij-

heden te verheffen, en de Standen waren er derhalve

nimmer zoo scherp gescheiden geweest. De letterkundige

beschaving, de fijne zeden, steeds toegankelijk voor den

gemeenen burger, hadden dezen aldaar steeds met de aan-

zienlijksten gelijkgesteld. — Maar in het Roomsche Rijk

der Duitsche natie en in Noord-Frankrijk moest het

recht van den burger nog eerst verworven worden. Hiertoe

nu was in de twaalfde eeuw een groote stap gedaan. Door

nijverheid en handel hadden zich de Steden alstoen de

middelen verschaft om binnen hare muren eene achtbare

staatsregeling in te voeren, en zich daarbuiten ontzag

te verwerven.
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Bij de verwarring, ten gevolge der verzwakking van

het koningschap en der gewelddadigheden van den ont-

aarden Stand der ridders ontstaan, konden de degelijke

poorters niet anders dan wenschen , dat eene orde
,

als

waarvan hunne gemeenten het voorbeeld gaven, alge-

meen mocht heerschen: zoo eerst zou aan het geweld

en de verwoesting een einde komen.

Maar hier kwam de rechtmatige eerzucht van den ste-

deling met het heerschend vooroordeel in strijd. Slechts

de Adel en de Geestelijkheid waren gerechtigd tot het

bezit van de hoogste goederen der menschheid. Uit het

midden dier Standen alleen konden de heerschers voort-

komen. De derde Stand, daarentegen, was als door

een erfsmet veroordeeld om zich te bewegen in lager

sfeer: immers vermocht hij geene aanspraak te maken

op die schoone zeden of veredelende kundigheden , welke

den rechtstitel schonken tot het voeren van gezag. Door

zijne aangeboren en onherstelbare dorperheid bleek wie

niet tot den Ridderstand of de Geestelijkheid behoorde,

een wezen te zijn
,

uit ander leem gevormd en niet van

éénen bloede met de hoogere Standen.

Op tweeërlei wijze, zoo dan het feit van den rijkdom

door de stedelingen verworven, de goede orde, door

hen ten toon gespreid, niet scheen te mogen gelden;
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konden de poorters dien blaam , hun aangewreven , be-

antwoorden. Ten eerste, door eene herziening van de

gangbare Geschiedenis, die hunne minderheid scheen te

staven
,
en ten tweede , door het tot stand brengen van

eenig werk , dat de voortreffelijkheid der gaven van hun-

nen geest onloochenbaar verkondigde.

Wat heette Geschiedenis in de middeleeuwen? De

ware kennis der historie van Grieken en Romeinen was
«

verloren. Van de geschiedenis van het Joodsche volk hadden

de kerkelijke leeraars te zeer eene heilige stoffe gemaakt

,

dan dat zij waarlijk vruchtbaar voor het leven der volken

zou hebben kunnen wezen. De Joodsche geschiedenis was

in beslag genomen door de Kerk , en dus evenzeer, als die

der Grieken en Romeinen, voor het volk, als zoodanig, ver-

loren. Maar de geschiedenis
,
die werkelijk leefde voor het

volk, was vervat in de berijmde romans, die de verrichte

daden van het voorgeslacht geacht werden te verhalen.

Werkelijk bestond de oorspronkelijke kern dier romans

uit liederen, die de verrichtingen van die helden tot on-

derwerp hadden , welke de maatschappij , door invallen

van Noormannen en Saracenen bestookt, en door geen

krachtig Bestuur beschermd, met hunnen kloeken geest

en sterken arm gered hadden. Vandaar de dunk, dat

zij het verhaal van waarlijk gebeurde zaken behelsden.
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Toen op dien grondslag der oude ridderliederen werd

voortgebouwd
, en de overleveringen der Britten

,
ja , al-

mede de daden van den een of anderen held der klas-

sieke Oudheid, in denzelfden trant werden behandeld,

werd die stof als echte historie in den geest der talrijke

lezers opgenomen. Onze Melis Stoke , hoezeer reeds een

van de leeraars eener meer waarachtige historie , beroept

zich, nevens een feit uit de geschiedenis van Koning

David en van Alexander den Grooten
, op eene gebeur-

tenis uit het leven van Merlijn , eenen held van de Ar-

thurromans, als van gelijk historisch gezag ‘).

Ziedaar wat voor de middeleeuwen de Geschiedenis

was
, die werkelijk leefde in de voorstelling van het volk

;

waaraan zij voorbeelden ontleenden van dadelijke toepas-

sing op het maatschappelijk leven; waarin zij de daden

en lotgevallen erkenden van menschen , in gelijke betrek-

kingen geplaatst, en van gelijke beweging, als zij zelven.

In die Geschiedenis nu was er voor den nij veren bur-

ger, voor den arbeidsman, geene waardige plaats. Zij

bewoog zich geheel in de sfeer der Vorsten en Ridders;

van de krachtige bevolking der steden was er in die

lijvige boekdeelen geen sprake, en werd er soms van een

') Mei St. V. 437—451.
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kunstvaardig dienstman gewaagd, het was met de groot-

ste minachting , als van een wezen , bestemd om de genoe-

gens der hooge heeren en vrouwen te dienen , en zijne vlijt

met den slechtsten dank beloond te zien. — In den Wale-

wein wordt verhaald , hoe jonkvrouw Isabele een geheim

onderaardsch vertrek heeft laten vervaardigen
, alwaar zij

onopgemerkt met haren minnaar kon toeven. Alleen de

n meester”, die het kunststuk gemaakt had , kende het ge-

heim: dus had hij het kunnen verraden. Maar de jonkvrouw

wist raad : zoodra hij het werk had voltooid ,
ontving hij zijn

loon: jonkvrouw Isabele
, // die goedertiere” , deed hem on-

middellijk werpen // in die riviere”, waar hij verdronk ,
—

en nimmer werd er meer van hem gehoord. Waar de

dichter dit staaltje mededeelt van de goddeloosste ver-

achting dergenen, die niet tot den bevoorrechten Stand

behoorden, vindt hij niet eens noodig aan de jonge en

sehoone pleegster van het gruwelstuk het gewone epi-

theton van goedertiere, dat in zijne taal edele bevalligheid

aanduidt, te onthouden.

Eene Geschiedenis alzoo, beschreven door geestelij-

ken, uit welke de heersehende Stand zijne sprekers en

schrijvers koos, of althans door personen, die onder den

reuk der hoven en kasteden leefden; eene Geschiedenis,

waarin niet alleen de sehoone, maar de eenige rol aan
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Vorsten en Ridders toekwum
,
— met welk een gevoel

moest zij ten laatste door de bevolking der steden, in

geenen deele van de bewustheid harer hooge roeping

verstoken
, worden gelezen ? Kon het waar zijn ,

dat

de nijvere man bestemd was om slechts een werktuig

van de lusten der Edelen te wezen? Was het recht-

matig, dat het eerlijk verkregen goed van den stedeling

als een roof werd aangemerkt, op de hoogere Standen

gepleegd, die hem door Ridders en Vorsten ieder oogen-

blik zonder onrecht op den openbaren weg weder ont-

zet kon worden? Bestond het menschdom inderdaad

uit twee rassen ,
van welke het eene als het ware voort-

durend in den ban was? — Dat kon niet waar zijn:

de poorter , de arbeidsman
,
ja , de landbouwer was even

blank van huid en even sterk van arm, als de edelman;

er klopte een hart van gelijke bewegingen in zijne borst

,

en zijn brein was tot denken even bekwaam, als dat van

den besten ridder. De slotsom was de stelling, dat die

zoogenaamde Geschiedenis valsch was; dat wie zich in

de lotgevallen van een Perceval of Walewein verlus-

tigde, zich aan grove leugenen vergaapte. En niet alleen

werd door den Nederlander Maerlant en anderen deze

leer gepredikt, en de in het Latijn geschreven We-

reldgeschiedenissen ijverig in de volkstaal overgebracht,
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om een verhaal van waarachtiger gebeurtenissen onder

het volk te brengen ; maar ook werd de vijand op zijn

eigen grondgebied aangetast, en legenden gedicht, of romans

vervaardigd ,
waarin verhaald werd van verloren kinderen ,

als verlatenen in de wildernis opgespoord , maar als konings-

kinderen herkend
;
van verstootenen en verbannenen , tot

het bedrijf van dief en inbreker gedoemd, maar die ten

slotte blijken de ware vrienden der maatschappelijke orde

en de redders van het koningschap te wezen '); van een

boerenknaap, die alle ridders in heldendaden overtreft,

en den hoogsten en zoetsten prijs der ridderdeugd ver-

werft *) ;
van een vleeschhouwerszoon in het eerste

Koningrijk der Christenheid stamvader van het konink-

lijk geslacht geworden 5
); van het model, eindelijk,

der ridderlijkheid, die, in eeuwige veete met den ko-

ning en zijne paladijns, zich ten laatste van alle ridder-

goed en alle riddereer ontdoet om zich in het gewaad

te steken van den geringsten arbeider en als opperman

te gaan sloven aan den opbouw van den Keulschen

Dom *). Ziedaar met welke toonbeelden van vermen-

') Karei en Elegast. J
)

Ferguut.

3
)

Hugues Capet, chanson de gestes, publiée pour la première fois

d’après le Ms. unique de Paris, pai* M. Ie marquis de La Grange.

*) Renoud van Montalbaen
, of de vier Heemskinderen.
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ging en oorspronkelijke eenheid van Standen
,
van ver-

heffing van hetgeen door de groote wereld versmeten en

veroordeeld was, de derde Stand op de aanmatiging der

hoogere Standen antwoordde.

Doch de stedeling had nog een ander antwoord. De

groote daden , door den burger verricht
, de verbazende

ontwikkeling, aan de Steden gegeven, de schoone orde,

daar heerschende, schenen nog niet genoeg van zijne

gelijke rechten te getuigen. Geen wonder: want van

hetgeen de mensch in het leven uitvoert, wordt hij

te recht niet als de eenige werkmeester erkent.

Men ziet in het leven zich alles zoo van liever-

lede ontwikkelen: verschillende oorzaken hebben samen-

geloopen om de gegeven gevolgen tot stand te bren-

gen: de mensch doet zich veeleer voor als de gelukki-

ge, die van de omstandigheden de vruchten plukt, dan

als de bekwame kunstenaar, die aan het lot den gun-

stigen uitslag gegeven heeft, welken men met verbazing

aanschouwt. Even veel gronden als de slechte en onbe-

kwame weet te vinden
,
om zijne schande en tegen-

spoed niet aan zich zelven te wijten, evenveel redenen

is het steeds mogelijk aan te voeren ten betooge
,
dat

den sterke en wijze de eere van hetgeen hij tot stand

bracht, niet of nauwelijks toekomt. — Maar van een

a
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voortbrengsel van schoone kunst schijnt de mensch de

eenige werkmeester : vrij is het door hem ontworpen

:

het staat, als het ware, buiten en tegenover het leven,

om van ’s menschen opvatting van het leven te getui-

gen. Een kunstwerk vereert zijnen meester; het geeft

hem onmiddellijk aanspraak op een uitstekenden rang on-

der de menschenkinderen
,

en voor dengenen, die den

meester zijne eer niet zou gunnen, blijft niets over, dan

machtelooze nijd en eene kritiek , die niemand dan den

criticus zelven schaadt.

Zoo was dan der poorteren pleit gewonnen
,
wanneer

zij op eenig kunstwerk wijzen konden, hetwelk der we-

reld bewondering afdwong. En dat konden zij.

Met uitzondering van eenige liefelijke voortbrengse-

len der lyrische dichtsoort in Zwaben, op het voorbeeld

der Provenfaalsche dichters vervaardigd, bereikte de let-

terkunde in de middeleeuwen die volmaaktheid van vor-

men niet, welke intusschen de eenige waarborg is, dat

de auteur tot het rijk der harmonie is toegelaten geweest

,

en tot die vrijheid van beschikking over al de gaven en

krachten zijns geestes is opgevoerd geworden, zonder

welke geen dichter denkbaar is. In de Ridderromans

is de rijkste stof voorhanden voor een episch dichtwerk

van de edelste soort: op elke schrede ontmoet men toe-
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standen , voor welke men een Homerus zou wenschen

;

maar in plaats van het onderwerp los te rukken uit het

verband, en het tot een gedicht, één van inhoud en

eigenaardig voltooid van vorm
, te kneden

,
gaat de

schrijver getroost op de kreupele dichtwijze voort, en

hij laat alles in den vermoeienden , als historisch geëer-

biedigden , samenhang aanééngeregen. Er zijn vele hel-

den vóór Agamemnon geweest, zegt Horatius, maar zij

liggen onbeschreid in het graf der vergetelheid bedol-

ven, dewijl zij geenen dichter gehad hebben om hunne

daden te bezingen : er is in de middeleeuwsche rijmen

een schat van ware poëzij begrepen, maar het is als

edel metaal in den schoot der aarde begraven gebleven,

dewijl er geen dichter is geweest, om dat goud aan het

daglicht te brengen.

Toch hebben de middeleeuwen de schoone kunst ge-

kend. Wel niet, wij zagen het, de dichtkunst, welke

bij een enkel individu de roeping en de kracht veronder-

stelt om van zijne beschouwing der dingen te getuigen,

en hem het recht geeft de wereld te noodigen om te

bewonderen wat zijne verbeelding aanschouwde; maar,

overeenkomstig het beginsel der middeleeuwsche orde,

waarbij de mensch zich met den medemensch tot gemeen-

schappelijke nijverheid verbond, heeft die tijd de kunst

2*
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gekend, welke gemeenschappelijke werkzaamheid vordert

,

en eenen groep van mannen vereischt, ingewijd in de

gedachte ,
bezield door den geest van éénen .... Wat

zeg ik? Vaak was zelfs het ontwerp de vrucht van ge-

meenschappelijk overleg, en wat het stift van den eenen

schetste, werd door een ander gewijzigd, uitgewerkt of

uitgebreid, zoodat het werk ten slotte niet aan éénen

vader toebehoorde, maar door meer dan éénen in ge-

meenschappelijke liefde voor het liooge doel was ont-

worpen.

Ik heb de bouwkunst op het oog. Haar hebben de

middeleeuwen ,
— neen ! ik moet bepaalder spreken

,

haar hebben de poorters in de middeleeuwen gekend.

Er is eene bouwkunst mogelijk, die van de allesom-

vattende eenheid van een Staat of Kerk uitgaat. Groot

en ernstig kan haar karakter zijn. Indië, Egypte en

de katholieke Kerk , voor zoo veel de aloude Christelijke

tempels door haar toedoen en naar haar voorschrift zijn

opgericht, geven er het bewijs van; maar de bouwkun-

de, van eene zoo groote gemeenschap uitgegaan, ver-

raadt, dat de vrije ingeving er geen deel aan had. De

Gothische tempels, daarentegen, zijn de voortbrengselen

van het gemeenteleven eener enkele Stad. Het zijn lee-

ken , die ze ontwerpen en uitvoeren
; maar leeken

,
die
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bij al de grilligheid en de persoonlijke luim, welke zij

zich in den overmoed der bevrijding huns geestes ver-

oorloven , zich ingewijd toonen in de eischen der eere-

dienst, in de voorschriften der kerkelijke symboliek, in

de heilige geschiedenis, in de gewijde zedeleer; leeken,

die vóór alle dingen bezield zijn door het denkbeeld om

aan hunne Stad een gedenkteeken te schenken van de

hooge gedachte, die zij van zich zelve had, en van haar

vermogen om zulk eene gedachte te verwezenlijken. En

als nu
,
wanneer zulk een gedenkteeken daar voltrokken

stond, de Vorst en de edelman uit zijn paleis of kasteel

binnen de wallen verscheen, en den prachtigen Dom

binnentrad, en de eeredienst aldaar bij woonde, — welk

gevoel moet zich alsdan van hem meester gemaakt heb-

ben? Wat hij op het land of in zijne hofkapel zag en

hoorde, hoe viel het af bij hetgeen zijne zinnen hier

waarnamen! hoe hulpeloos en nietig deed het zich bij

de vergelijking voor ! Daar een enge donkere cel met

stijve figuren; hier een kathedraal, doch niet zooals de

Kerk ze bouwde
,
maar als herboren : breed verruimd

,

stout verhoogd, rijzig opgeschoten in het rijk des lichts:

het is alsof de bouwmeester tot de zware wanden en

het drukkend dak van den oorspronkelijken Romaan-

schen tempel de woorden der Geesten in Goethe’s Faust
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gesproken had : verdwijnt
,

gij donkere gewelven ! ver-

rukkelijk en vriendelijk schijne de blauwe aether van

boven ') in deze ruimte, voor gemeenschapsoefening van

den vrijen mensch met den Hemel bestemd. En op dit

zijn woord vergrootten zich de kleine vensters, verme-

nigvuldigden zich de open vakken; de schoormuren wer-

den ontveinsd en van buiten aangebracht, zoodat men

ze van binnen niet waarnam, of ze slechts door de hoo-

ge vensters als stoute bruggen, in de lucht geslagen,

zag zweven. En
,
waren in de ontzaggelijke ruimte nog

zuilenrijen noodig, ook de kolommen schenen nauwelijks

iets te torschen te hebben , en slechts tot sieraad daar

te zijn: zoo slank stegen zij opwaarts; en zelfs de ge-

lijkmatig dragende rondboog verdween, en streefde, als

spottend met zijn last, in een spitsboog veranderd ten

hemel. En welk een leven allerwege van gestalten aan

de wanden , aan de gestoelten
,
en aan de altaren ! Alles

is hier aan den hiëratischen band ontsprongen. Het is

de plaats der godsvereering eener vrije gemeente, die

‘) Schwindet, ihr dunkeln

Wölbungen droben !

Reizender scliauc

Frcundlieh der blaue

Actlicr hincin!
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zich tot het hoogste geroepen achtte, die zelfs de gods-

dienst in hare sfeer wist te trekken , en de Kerk en de ker-

kelijken binnen hare muren noopte den machtigen stroom

te volgen ,
dien zij aan het leven had weten te geven.

Tegen zulke bewijzen viel niet te redeneren
; niets in te

brengen viel er tegen zulke getuigen, die zwijgend spre-

kend verkondigden, dat de stedeling, — die door zich

zulk eenen tempel te bouwen, blijken deed, wat hem

van zich zelven docht en waartoe hij in staat was, —
op een ondergeschikten rang in de Christenheid mis-

plaatst zou geweest zijn; dat hij mondig verdiende te

heeten , en met de aanzienlijksten minstens gelijk stond.

En toch .... Zag men in de steden den arbeid in

eer, den burger vrij en zich zelven besturend, den ge-

meenen mensch der edelste goederen van beschaving,

kunst en aangename zeden deelachtig; in één woord, zag

men daar de gelijkheid der Standen gestaafd, het heeft

niet mogen baten om vrijheid en gelijkheid in het Rijk

in te voeren. Zelfs toen tegen het midden der dertiende

eeuw de regeerende Standen
,
om zoo te spreken

,
volsla-

gen bankbreukig geworden waren en van onbekwaam-

heid om het Rijk te beheerschen overtuigd ; toen de Kerk

in een onverzoenlijken strijd met den grooten Vorst uit

het Huis der Ilohcnstaufcn gewikkeld was; toen er
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weldra geen koning was in het Rijk
, en de keizerskroon

,

aan waardigen en onwaardigen ,
inlanders en vreemden

aangeboden, als een heilloos geschenk werd afgeslagen;

toen de nood van den tijd een beroep vorderde op het

menschelijk geweten, opdat er bij den algemeenen val

van rechten en instellingen nog iets staande zou blij-

ven, — toen zag men te vergeefs uit naar den man,

die met de boodschap des heils op de lippen eene om-

wenteling te weeg brengen mocht, welke in hare gevol-

gen aan de ware beginselen de zege verzekeren en de

gapende wonde genezen zou. Er bleef in de Christen-

heid een Stand van misdeelden, van buiten de wet ge-

stelden, van lijfeigenen, bijna van slaven. Nog tegen

het einde der zestiende eeuw kon de vrij geworden Hol-

lander hen, die in Nederland nog bedenkingen hadden

om het Spaansche juk geheel en voor goed van de schou-

ders af te werpen
,
spottend toeroepen : Verlangt gij sla-

ven te zijn, dan behoeft gij geen Spaansch te leeren:

gaat dan maar naar Westfalen: daar spreekt men Duitsch

en toch is men er slaaf ‘). — De profetie, in edele ver-

dichtselen of prachtige kathedralen uitgesproken
, had de

*) Of wildij u selfs lot cygcnschap keeren?

Daer en derft ghij geen Spaensch om leercn

:
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ontwerpers dier letterkundige of bouwkunstige werken

getrootst, maar was onvervuld gebleven. Ook van de

Steden geen heil ... Zij waren er slechts op bedacht

,

om, ook door oprichting van Verbonden, tegen alle

geweld — en zelfs de wettige macht was geweld ge-

worden — haar eigen onafhankelijkheid te verzekeren

,

en hare veiligheid te handhaven. Zij ontaardden in

eene soort van Rijksaristocratie ,
— en dat daarnevens

onbevredigden en verdrukten overbleven
, bewezen de

opstanden maar al te zeer, op verschillende plaatsen

in de Christenheid ontstaan : de mislukte poging

van Etienne Marcel en de Jacquerie in Frankrijk,

het oproer der boeren onder Wat Tyler in Engeland.

Wel stond er in Duitschland een man op , die den

mensch door het rechtvaardigend geloof, zonder onder-

scheid van edelman of knecht, van geestelijke of leek,

op den troon der wereld plaatste; maar de nood der tij-

den stelde paal en perk aan de heilzame werking van

den zuurdeesem dier leer. Kerk en Keizer, gewapend

tegen de Hervorming, dwongen haar wrat slechts haar

Treckt liever in Westphalen:

Daer wil men wel eygen-slaven begeeren,

Men spreeckt er duytsche talen.

(Van Vloten, Nederl. Geschicdzangen
, 11, bl. 103).
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eigen vreedzaam, nimmer rustend werk mocht wezen,

door de Vorsten
,
welke hare partij gekozen hadden

, te

laten verrichten , en van den anderen kant met recht-

matigen afschuw den boerenkrijg te wraken. Het

kwam in Duitschland tot een vergelijk tusschen de heer-

schende Machten
;
de onverzoende toestand der middel-

eeuwen bleef onder de uitwendige samenvoegingen en

overpleisteringen voortduren.

Slechts in cén klein land is de profetie der ongewisse

middeleeuwsche verwachtingen vervuld. Slechts in Hol-

land. Hier gaf de eisch van vrijheid des gewetens den

burger de wapenen in handen tegen den Vorst, wiens

gezag zich voordeed onder den vorm van uitheemsch

geweld. Hier plaatste zich een man aan het hoofd, in

wien de schoonste naam der Paladijns herleefde, door

de oudste Riddergedichten verheerlijkt. Willem van

Oranje, de Duitsche ridder, door eenen van wiens voor-

zaten de keizerskroon gedragen was, met zijnen titel,

die reeds in den kring van Karei den Grooten geklon-

ken had ,
— hij begaf zich in het midden der Holland-

sche burgerlieden, niet om, volgens de gewone praktijk,

hen te misleiden
,
hen onder eenig gezag terug te bren-

gen
,

en alzoo de wereld , dat is
, de Kerk en de Mo-

gendheden
, zoo goed het gaan kon , met hen te verzoe-
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uen
;
— neen ! maar om zich aan hun recht , hooger dau

eenige andere macht , te onderwerpen
, hunnen smaad te

dragen , en
,

gelijk hij het zelf uitdrukte , met hen te

leven en te sterven. Hier, in Holland, verschafte de

burger zich alle voorwaarden, noodig om het recht van

zijn geweten te kunnen doen gelden
;

hij vertrouwde de

handhaving van dat recht evenmin aan een Vorst, als

aan den priester toe; hij voorzag zich van de middelen

om het wereldsch geweld te weren , en liet zich door

niets overhalen om de vrije beschikking over die mid-

delen uit de handen te geven. Zoo werd in Holland

de geheele mensch in al zijne betrekkingen vrij ; zoo

ontstond in de Vereenigde Provinciën een geheel gebouw

op één gehandhaafd recht, op het hoogste menschelijke

recht gegrondvest.

Waarom hebben de Duitschers het voorbeeld
, door de

Hollanders
, die toch ook Duitschers waren

,
gegeven

,

niet gevolgd?

Het is maar al te duidelijk. De leden van het sedert

den godsdienstvrede, ik zeg niet herstelde, maar ver-

stelde Rijksverband, hingen nog te zeer aanéén: te los,

wel is waar , om als één lichaam hunne taak gezond en

krachtig te kunnen verrichten, maar toch te vast om

zonder pijn van elkander afgerukt te kunnen worden
,
—
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en de groote fout was deze, dat alsnu het werk vau

een grondiger herstel beproefd werd door een Vorsten-

geslacht, hetwelk in plaats van zijne grootheid, gelijk

Willem van Oranje
,

veil te hebben voor de zaak ,
de

zaak dienstbaar maken wilde aan zijne grootheid. Waar

zóó iets het geval is, daar is alles verijdeld en bedorven.

Had het Huis van de Palts (want dit Geslacht bedoel

ik)
, met de heerschzuchtige Calvinistische geestelijken

in zijn gevolg, tegen de dwingelandij getriomfeerd, de

zegepraal zou op nieuwe en erger dwingelandij zijn uit-

geloopen.

Evenwel niet zonder alle vrucht bleef, aanvankelijk

ten minste, in Duitschland het voorbeeld, door de Ver-

eenigde Provinciën gegeven. De burgers in Noord-

Duitschland
,

die zich van ouds jaloersch betoond hadden

op de handhaving hunner zelfstandigheid tegenover de

Vorsten, die op hen eenig recht deden gelden, gevoel-

den zich door hetgeen er in de Noordelijke Nederlanden

was voorgevallen ,
wonderlijk getroffen. Er ging een

adem van nieuw leven door de Noord-Duitsche Landen;

een frisscher kracht ontwaakte er in de steden ') ,
en toen

i) Ik gebruik dc woorden van een Duitscher zclven. Men vindt

ze in : Denkmale der Geselt, tt. Kunst der freien Hanscstadl Bremen'.

Hier leest men (bladz. 9): »zu Anfang des 17 Jahrhundcrls durcli-
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nu alhier na liet sluiten van een Bestand onder het be-

leid van een Oldenbarnevelt tegelijk over de macht van

Spanje en over de in het binnenland dreigende heersch-

zucht getriomfeerd was, zochten de aanzienlijkste leden

van het aloude Hanseverbond
,
Lubeck

, Hamburg , Bre-

inen, Magdeburg, Brunswijk ,
de vriendschap, het innigst

bondgenootschap en de bescherming van de jeugdige

Republiek.

Maar hoe spoedig werd dit opluikend leven deels be-

smet, deels vertreden. De Vorstenstand zocht of dat

leven te fnuiken , of het tot uitbreiding van eigen macht

te misbruiken
,
en daar die Vorsten, als Protestanten, in

den oorlog, waartoe het heerschzuchtig streven van het

Huis van de Palts de aanleiding gegeven had
,

tegelijk

vijandig overstonden tegen den Keizer en de Kerk, zoo

breidde zich de jammer van den dertigjarigen oorlog in

ruime mate ook over Noord-Duitschland uit, om wat

zich daar was beginnen te ontwikkelen en tot verzoening

log die norddeutschcn Liindcr ein ncuer Strom; ein frisches Le-

ben erwachle in ihrcn Stadiën; Bremen wandte sich melir und

®ehrdem frcicren Calvinisniuszu und empfing aus den hollandischen

Landen Anregung zu rührigcm Schaffen auf den verschicdensten

Gebicten
, Vorbildcr der mannigfachstcn Art.” Wat van Breinen

geldt, geldt van menige andere stad.
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der verdeeldheid zou hebben kunnen leiden , in de ge-

boorte te krenken.

Wat alsnog den Duitschers maar al te zeer blijkt te

ontbreken , is het bevredigd zelfgevoel van den burger

,

die niemand boven zich behoeft te erkennen
, wanneer hij

zijnen plicht betracht. Zulk eene bevrediging zoekende ,

heeft de Duitscher sympathie voor de eer- en heerschzucht

,

die hem van zijne vele heerschers verlossen en Duitseh-

land aan ééne leiding onderwerpen wil, welke de natie

groot maken en , hoopt hij , eiken burger verheffen zal.

Vandaar die kreet naar eenheid, welke zoo aandoénlijk

klinkt in dit zoo wel gemeende gedicht van Geibel in

1863 gezongen:

Wann doch, warm erscheint der Meister,

Der, o Deutschland, dich erbaut.

Wie die Sehnsucht edler Geister

Ahnungsvoll dich langst gcschaul:

Ein nach aussen, schwertgewaltig,

Um ein hoch Panier geschart;

Innen reich und vielgestaltig,

Jcden Stamm nach seiner Art.

Seht ihr, wie der Regenbogen

Dort in sieben Farhen quilll?

Dcnnoch hoch und fest gezogen,

Wölbt er sich , der Eintracht Bild.
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Auf der Harfc, laut und lcise,

Sind gespannt der Saiten viel:

Jede tont nach seiner Weisc,

Dennocb giebts ein klares Spicl.

O! wann rauschen. so versclilungcn,

Eure Farbcn, Süd und Nord?

Harfenspiel der deutseben Zungen,

Wann erklingst du im Accord?

Lass mich’s einmal noch vernehraen,

Lass mich’s einmal, Herr, noch sehn!

Und dann will ich’s ohne Gramen

Unsern Yiitern melden gehn.

Doch de Duitschers zoeken de smachtend verlangde

eenheid langs een verkeerden weg. — Is de Keulsche

Dom, het werk van den vrijen burger, als een opge-

richt teeken te beschouwen, hoe hier verzoening en

eenheid tot stand moeten komen, — die Keulsche Dom

ia nog altijd niet voltooid. Wel heeft een Koning van

Pruisen offers over voor de voltooiing; doch aan welk

eene treurige dubbelzinnigheid lijdt dit werk ! Een Vorst

wil ten einde brengen
,

wat der burgerij te voltooien

stond'' een protestantsch Vorst bouwt aan eene katho-

lieke kathedrale
, en terwijl zich de anti-clericale bestand-

deelen des Rijks aan hem zouden wenschen aan te slui-

ten
, zou hij

, naar het schijnt
,
van Keulen gaarne een

Duitsch Rome willen maken. Neen ! langs den roman-
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tisch-aesthetischen weg zal Duitschlands eenheid niet tot

stand komen, evenmin door gaven aan de herstelling

van middeleeuwsche gebouwen geschonken , als door zan -

gers- en schuttersfeesten, waar men zich warm maakt

met het zingen van woorden als deze:

Ein Deutschland muss ersteheu,

So machtig gross und frci,

Dass nie es mag vergehcn,

Wie stark der Feind auch sei!

en waar men dweepend met een denkbeeld, het denk-

beeld van de aloude heerlijkheid van Keizer en Rijk
,

liederen doet weergalmen als dit:

Frühling muss es einst doch werden,

Oh’s auch draussen sturmt und wchl;

Auferstehn auf deutscher Erden

Wird des Kaisers Majestat.

De Duitschers droomen van de terugkomst van Kei-

zer Barbarossa
, die in een spelonk van den Karthuizer

,

in ijzeren slaap gedompeld, den morgenstond der ont-

waking zit af te wachten, even als de Portugezen zich

vleiden met de terugkomst van Don Sebastian
, en de

oude Britten met die van Koning Arthur. Neen
!
geen

vervlogen wereldsche toestand, geen Vorst van vroeger

dagen, die slechts de verbeelding als heerlijk afmaalt,

komt terug : het heil is noch uit den nacht van het ver-
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ledene terug te verwachten, noch in de nevelen der toe-

komst te gemoet te zien: het bestaat nergens dan in

den geest des vrijen mans
, en die kan niet van buiten

worden aangebracht. Dit is de groote begoocheling,

waaraan de Duitschers lijden. Zij meenen, dat Duitsch-

lands eenheid bereikt moet worden door onderwerping

van weerbarstige bestanddeelen , en , daar een ieder

meent, dat het geheim, waardoor de eenheid tot stand

moet komen, aan hem geopenbaard is, en dat het deel

des grooten vaderlands , hetwelk door hem bewoond

wordt, bevoegd en geroepen is om de eenheid op te

leggen, zoo komt het streven naar eenheid op een haken

naar overheersching neder. De dwazen ! De verdeeldheid

van Duitschland ligt niet in de onderscheidenheid der

volksstammen, niet in het verschil van Oostenrijksch of

Pruisisch, en met de onderwerping van het eene dier

bestanddeelen aan het andere zou niets gewonnen, onein-

dig veel verloren wezen. Neen ! de verdeeldheid woont

in den boezem van eiken volksstam in het bijzonder.

Zoolang daar het begrip van de ware vrijheid niet de

inderdaad heerschende macht geworden is
;
zoolang men

in den triomf van een stelsel, van eene theorie, liberaal

of absolutistisch, het doet er niet toe, zich nog eene

heerlijke toekomst voorspiegelt, — zóó lang is het ge-

3
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heim van eenheid bij verscheidenheid niet gevonden.

Elk burger moet met zich zelven beginnen; een vrij man,

die omdat hij zijn plicht doet en niemand wenscht te

onderdrukken, ook niemands hulp behoeft, maar genoeg

heeft aan de hulp Gods, een vrij man (zeg ik) is de

kern van eene onoverwinnelijke macht; zijn geestverwan-

ten sluiten zich van zelven en voor het aangezicht der

wereld aan hem aan : zulk eene openbare samenspanning

maakt eene gemeente sterk
;
de eene gemeente (want

het goede zaad vindt overal eenen bodem) wekt de an-

dere op, en zoo verspreidt zich eene kracht over het

gansche land, waarvoor de tirannij op den duur haren

geschilderden standaard in het stof moet laten zinken.

Doch waar niet ieder burger met zich zelven begint,

omdat hij waant alreede te zijn waar hij wezen moet,

daar verwachten de burgers alles juist van eenig tiran

,

ades van een woord van macht, van een persoon van

energie, zoo als het heet; daar verlangen zij krachtig

geregeerd te worden, terwijl een vrij man juist van de

Regeering niets begeert dan de gelegenheid om zich zel-

ven te regeeren ; daar willen zij groot worden door den

Staat, waarvan zij de leden zijn, terwijl toch geene ijdele

individuen groot worden door den Staat, maar slechts

de Staat groot wordt door degelijke burgers. Vandaar
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die geest van verovering, die in zoo vele Duitschers is

gevaren
;
vandaar dat Duitschland op dit oogenblik ') ,

onder de leus der eenheid, zich baadt in broederbloed;

vandaar ook , dat de Duitschers over het algemeen met

minachting nederzien op ons vaderland, dat eenmaal ver-

kregen heeft wat zij behoeven, maar juist daarom niet

beantwoordt aan het beeld van eenen Staat , waarin alles

groot is, behalve de burgers zelven, die klein genoeg

zijn om roem te dragen op eenen uitwendigen glans en

eene stoffelijke macht, waarop alleen de onmondige en

oningewijde in staat is zich te verheffen; vandaar zelfs,

dat men gaarne ons vaderland zou inzwelgen , alsof ons

land, gelijk een koningrijk Pruisen of Hannover ,
bijvoor-

beeld
,
niet meer ware dan een geographische naam

, door

landverdeelingen tusschen Vorsten ontstaan en slechts door

de ijdelheid van onderdanen opgevijzeld; alsofonze Holland-

sche nationaliteit niet gegrondvest ware in het bloed der

bestrijders van den gewetensdwang en gestaafd door een

bijna twee eeuwen lang volgehouden strijd.— Ja ! maar

gij, Hollanders ,
zijt immers Duitschers ,

als wij ! — Weest,

zoo antwoorden wij
, weest gij , als wij

,
en wij zullen

zijn, als gij. Door overweldiging zult gij u aan ons niet

') Dit werd geschreven in den zomer vau hel jaar 1866.

3 *
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gelijk maken, hoogstens ons aan u. Moeten onze zee-

havens, onze handel, onze koloniën aan Duitschland toe-

komen? — De zee en wat op hare oppervlakte en aan

haren gindschen verren oever te veroveren is, het laat

zich niet winnen door overweldiging: slechts de vrije

man , die zich zelf weet te helpen en te regeeren ,
en aan

het vaste land den rug toe te keeren, wordt meester

van de zee en van hetgeen zij in haren oneindigen schoot

besluit: de zee is een ros, dat niet een ieder berijden

kan. Door overweldiging verkrijgt men overal niets dan

schijn, niets dan woestheid en ledigheid, niets dan den

dood in het leven, terwijl aan de natie, die in de wa-

teren haar huis bouwt en zich op de zee een vaderland

weet te scheppen
,
juist het talent eigen is om het leven

te rapen van het veld des doods. Er zijn onbestaanbaar-

heden. Wie meer dan een God wil zijn door liet onbe-

staanbare te willen vercenigen, verraadt dat hij minder is

dan de onnoozele
, die niet tot de beginselen vermag door

te dringen. Neen ! de gewenschte eenheid is voor Duitsch-

land niet te vinden op den weg, langs welken een

krijgsgebieder onafzienbare scharen van ongelukkigen doet

optrekken tot roof en moord; maar ieder burger van een

zelfstandigen waarlijk vrijen zin brengt het zijne bij om

de waarachtige eenheid tot stand te brengen; hij smaakt
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ze in den geest, en brengt ze in toepassing in het

leven. — En hier herinner ik mij een eenvoudig gedicht

,

dat als opschrift staat onder eene Germania, op het

deksel van een pokaal, door de Schutters van Barmen

als een eeregeschenk naar Frankfort gezonden bij gele-

genheid van het groote Schutterfeest in Julij 1862.

Man schruahte mich! Man hat geglaubt,

Seit Deutschlands Krone mir geraubt,

Sei ich gesunken tief hinab. —
Wohl sank ich ticf! Mein ganzcs Sein

Sank tief ins Blut des Volks binein

,

Sein Ilerz ist roein lebendig Grab.

Kommt in dies Herz des Frühlings Welin,

Wird auch Germania auferstehn.

Slechts de adem van een nieuw leven in de harten

der burgers, van een leven, dat gelijk alle leven, gelijk

dat der lente, van den Hemel nederdaalt, kan een volk

doen opstaan en waarlijk verheffen

!

Bij deze beschouwing heb ik den Utrechtschen Dom

niet uit het oog verloren, in den titel van dit opstel

nevens den Keulschen Dom genoemd. Niet dat ik, eer-

zuchtig , wat er van genen overig is , met de pracht van

hetgeen deze reeds is geworden, eenigermate zou willen

vergelijken. Maar de tegenstelling is niet zonder betee-
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nis. Ook in de Noordelijke Nederlanden heeft de bur-

gerij in de stad van den eersten ,
neen ! den eenigen

bisschop des Lands eene statige kathedrale vermocht te

stichten, bij ongemeene zuiverheid van vormen en groot-

heid van afmetingen
, hetzelfde karakter dragende , als

die kerkgebouwen , welke het gemeenteleven der zuster-

steden in Nederland in de middeleeuwen heeft opge-

richt. — Maar met de godsdienstige en staatkundige

vormen dier middeleeuwen heeft Noord-Nederland ge-

broken. De gothische kerken, van hare inwendige pracht,

van haren symbolischen toestel ontdaan, zijn meeren-

deels nog slechts aan de predikatie van een gereformeerden

leeraar dienstbaar. In het jaar 1672 is de laatste proef

genomen , of Noord-Nederland nog onder de gehoorzaam-

heid der vroegere vormen terug te brengen zou zijn.

Toen meende Lodewijk XIV, hoe ook zelf van het ka-

rakter des middeneeuwschen Christelijken konings ontaard,

eene taak te vervullen, waartoe Spanjes macht was te

kort geschoten
,

en zich zelven als den Keizer van het

Christenrijk te wettigen door de weerbarstige Vereenigde

Provinciën te onderwerpen en het schandaal van het

bestaan dier Republiek uit de Christenheid weg te nemen.

Bij het verblijf zijner krijgsmacht tot binnen de stad
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Utrecht werd de Utrechtsclie Dom aan den katholieken

eeredienst hergeven. Doch hoe kort heeft dit geduurd

!

De genomene proef liep op beschaming uit. Sedert,

twee jaren later, een storm midden in den zomer het

schip der Domkerk had doen instorten, was het alsof er

ook een uitwendig teeken zijn moest
,
dat er in ons land

aan geene herleving van middeleeuwsche heerlijkheid meer

te denken valt. Met het ledige koor en de beide kruis-

panden behielp men zich sedert tot den gereformeerden

dienst. Dit van de verwoesting overgebleven gedeelte

wordt in stand en in eere gehouden
;
— doch als bouwval

en monument. Nauwelijks kan er iemand maar aan denken

om te herstellen wat vernietigd is, en de Domtoren blijft

daar eenzaam staan, als om wijd en zijd in het land te

verkondigen, dat Nederland het elders te zoeken heeft,

dan in de bewaard gebleven of herstelde vormen van

vroegeren tijd.
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Het menschelijk geslacht, helaas! is aan misleiding

blootgesteld. Tot denken bekwaam , tot oordeelen geroe-

pen, is de mensch in de verleiding om te trachten de

dingen aan zijn begrip van noodwendigheid dienstbaar

te maken , over het hoofd ziende
, dat de dingen geen

ledig begrip, maar cene levende kracht gehoorzamen, en

dat die levende kracht boven ’s menschen bereik ligt

:

slechts door zich aan haar te onderwerpen cn zich aan

haar dienstbaar te maken, kan de mensch deel hebben

aan die levende kracht.

Die misleiding vertoont zich nergens in ontzettender

afmetingen dan in de staatkunde. Inderdaad, wanneer

een Vorst, een Staatsman aan eene geheele maatschappij

eene richting vermag te geven, en een geheel volk ten

oorlog vermag te voeren, hoe zou dan de uitkomst an-

ders dan ontzaggelijk storend en verstorend kunnen zijn,

zoo hij op een eigen denkbeeld afgaat en de dingen

dwingen wil, in plaats van de stille wenken te volgen
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van het leven, dat hoe oneindig het ook is, en juist

omdat het oneindig is , onmerkbaar zacht te werk gaat

:

slechts de verwoesting, ook in de natuur, is geweldig;

de opbouwende, de scheppende kracht is zachter dan

een ademtocht.

Ik zal de valsche staatkunde niet trachten te orn-

schrijven. Liever wil ik haar zich zelve laten verraden

,

door woorden en daden te laten spreken van staatslie-

den of van dezulken , die als raadslieden van vorst en

volk meenen te mogen optreden. Daartoe behoeven wij

niet ver te zoeken. Wij hebben slechts in onzen eige-

nen tijd te luisteren en te zien.

Napoleon III heeft zoolang hij op den troon van

Frankrijk gezeten was, niet alleen gehandeld, maar én

vóór én gedurende dien tijd ook gesproken; ja hij heeft

zich niet ontzien als schrijver op te treden, om van zijne

staatkundige gevoelens en van zijn oordeel over staatslie-

den van vroeger tijd rekenschap te geven. Ik heb de

Voorrede van zijn Leven van C. Julius Caesar op het

oog. Daar verklaart hij wat, zijns bedunkens, de taak

van den echten geschiedschrijver is, bepaaldelijk wanneer

deze zich voorstelt het leven en werken van een groot

man, als Caesar, te verhalen. Die taak is, meent de

keizerlijke geschiedschrijver, het geheim van de gedaan-
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teveranderingen der maatschappijen te ontdekken; het

levensbeginsel op te sporen, dat de kracht van eenige

inrichting en de heerschende gedachte van een groot

man uitmaakte. — Dus acht hij de wet, volgens welke

de maatschappijen zich ontwikkelen
,
opspoorbaar

,
en aan

groote mannen schrijft hij eene leidende gedachte toe.

Natuurlijk kan hij slechts dien man voor groot houden,

wiens heerschend denkbeeld in overeenstemming is met

de opgespoorde wet der geschiedenis. — Volgens deze

stellingen nu is de bevoegde bestuurder der volken hij

,

die de wet hunner ontwikkeling erkend, den noodwen-

digen gang der maatschappij heeft opgespoord, en de

natie doet erlangen ,
wat de eisch der dingen voor haar

heeft weggelegd.

Op deze wijze, wien valt dit niet in het oog? wordt

het lot van een volk afhankelijk gemaakt van het inzicht

van een Vorst of Staatsman. Dit nu is een zeer onvei-

lig kompas. Kan de menschelijke geest, ik zeg niet,

alles inzien
,
maar met genoegzame zekerheid in ieder bij-

zonder geval erkennen
,
welke al de gevolgen eener han-

deling zullen wezen? Intusschen, ziet hij niet al de

gevolgen, niet alle mogelijke voorvallen vooruit, dan

weet hij van de uitwerking der handeling zoo goed als

niets: want het ééne niet stellig te berekenen moge-
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lijke gevolg, een enkele onvoorziene gebeurtenis kan

al de berekende gevolgen verijdelen. Wie hier iets niet

weet, weet niets. Tusschen alwetendheid en volslagen

onwetendheid is hier geen middenterm. Dus is het niets

anders dan een waan, de volken en maatschappijen te

willen besturen naar den eisch eener, zoo men meent,

erkende noodwendigheid. Alleen veilig en waarlijk wijs

is het voor den staatsman, zich niet te laten leiden

door de vraag , wat noodwendig is , maar door de vraag

,

wat goed is. De Vorst, die zich door barmhartigheid

jegens behoeftigen, door liefde voor zijn land, niet door

een denkbeeld van volksheil of nationalen roem laat lei-

den, gaat veilig en vergrijpt zich niet. Het geweten

niet het weten, het hart niet het verstand, de liefde

niet de kennis, ziedaar het kompas, dat de volken in

de handen van den man moeten wenschen
, wien zij hun

bestuur op de grondelooze zee toevertrouwen. Niet dat

zij dit bestuur in de hand der onwetendheid moeten

wenschen : o neen ! de man ,
die hart en geweten heeft

,

en geen inzicht of kennis hebben zou, moet nog ge-

vonden worden. De liefde opent de oogen
, en het ge-

weten, hoe scherp het zie, tracht zich al meer en juister

in te lichten. De vermeende blik in de noodwendigheid

,

daarentegen, is verblinding. De Israëlitische profeet
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Jesaja tart de staatslieden
,
welke alles meenen te weten

,

het verledene en het toekomende : //verkondigt , zegt hij

,

de dingen
,
die gebeurd zijn , opdat wij het ter harte ne-

men; voorspelt de dingen, die gebeuren zullen, opdat

wij weten
,
dat gij góden zijt, en wij zullen bewonderend

aanstaren wat gij over ons beschikken zult ; het goede en

het kwade zullen wij uit uwe hand aannemen”. Maar

als er niemand is, die op die uitdagende stem een dra-

gelijk antwoord geeft; als integendeel God zelf eenen

man uit het noordoosten verwekt, om het gebouw dier

alwetende góden in duigen te werpen, en hen zelven

te kneden als leem, gelijk een pottebakker het slijk

treedt, dan heeft de profeet recht om uit te roepen:

'•Ziet, gij zijt minder dan niets; gij zijt al te maal ijdel-

heid”! »).

Zulk een man is voor Napoleon gekomen. — Doch

wij hebben nog slechts een enkel woord van hem ge-

hoord, en nog geen enkele daad van hem gadegeslagen.—
Vóórdat wij iets meer van dien Vorst-wijsgeer, van dien

Staatsman-geschiedschrijver vernemen, nog een enkele

aanmerking betreffende de onveiligheid van het bestuur,

aoo het in den naam eener vermeende inwijding in de

') Jcsaia, 41, 22—29.
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wet der geschiedenis aanvaard wordt. Denken wij voor

een oogenblik niet aan de weldadige kortzichtigheid, die

den mensch kenmerkt ,
waar het op het voorzien van de

toekomst aankomt, kortzichtigheid, die men weldadig

moet noemen : want zonder haar zou de mensch zijne vrij-

heid en zedelijkheid , de voorwaarde van het goede , ver-

beurd hebben; zonder haar zou hij geen mensch meer wezen,

maar een werktuigelijke natuurkracht zijn geworden. Die

onvermijdelijke onvolkomenheid dan van ons inzicht daar-

gelaten, aan hoeveel even onvermijdelijke invloeden en

ingevingen staat de mensch niet bloot ! Hoe veel is er

dat hij van de toekomst nog zou kunnen
,
ja ,

moeten

zien, en dat hij toch niet ziet, omdat zijn oog door

eigenliefde en eerzucht, door hebzucht en heerschzucht

beneveld wordt. De volksmassa, bijvoorbeeld, schreeuwt,

de minbedeelden eischen bevrediging van hun verlangen

naar een ruimer aandeel in de genietingen des levens.

Hoe licht nu zal de aanstaande groote man , die zich het

vermogen toeschrijft om die menigte te paaien, en in

de rol van bevrediger van ’s volks behoeften het middel

ziet tot eigen grootheid ,
— hoe licht zal hij de tegemoet-

koming aan onzinnige eischen als overeenkomstig de

noodwendigheid, als verplicht op grond eener wet van

de gedaanteverandering der maatschappijen beschouwen,
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terwijl hij bij minder eerzucht en meer zelfbeproeving

zou hebben ingezien, hoe dat geschreeuw der misdeelden

een gevolg is van de verharding van zin , welke den

mensch buiten staat stelt te erkennen
, hoe en van waar

de ware welvaart wordt verkregen
, te weten

,
niet van

eenig weggelegd maatschappelijk kapitaal, dat men slechts

te plunderen zou hebben , maar , tegelijk met het na-

tuurlijke leven der schreeuwers zelven , van eene bron

,

die zij niet kennen , en waarvan intusschen al wat gezien

wordt
, afkomstig is. Het leven is meer dan het voedsel

,

en het lichaam dan de kleeding. Wel nu dan, zoo

wachte men
,

getroost arbeidend , voedsel en kleeding

van denzelfden kant van welken men het leven ontvangt

en het lichaam gekregen heeft, zonder hetwelk voedsel

en kleeding niets zijn. Voedsel en kleeding komen van

den arbeid; maar de arbeid komt van het lichaam, en

het lichaam hebben wij van eene milde Macht, wier ga-

ven wij slechts hebben af te wachten. Zonder toornig

eischen heeft men het leven van zelf, en zou dan het min-

dere zonder gewelddadige maatregelen niet te bekomen

zijn ? Ieder jaar geeft zijn oogst op de velden : een ieder

krijgt door den arbeid er een deel van, groot genoeg,

zoo men slechts ijverig en bescheiden genoeg is, — en men

wil brood bekomen door de plundering van een koorn-
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magazijn ! Aan zulke dolzinnigheden intussehen geeft

de volksleider of de leider des volks voet, zoo zijne

eerzucht of heerschzucht hem in hetgeen hem een middel

tot eigen verheffing moet worden , een eisch van de wet

der geschiedenis heeft doen erkennen.

Nogtans, aan hoeveel misleiding het verstand des menschen

ook onderhevig zij , waar hij het geheim van de gedaante-

verandering der maatschappijen, het levensbeginsel, dat de

kracht der maatschappelijke instellingen is, zal ontdekken
,

toch durft Napoleon , in diezelfde Voorrede
, het onverstand

heeten, zoo iemand aan zulke mannen, welke voorgeven

en geacht worden de wet der ontwikkeling te hebben

opgespoord, de hartstochten en de gevoelens der middel-

matigheid toeschrijft: zij zijn, volgens hem, bevoorrechte

wezens, vuurbakens, die de duisternis verdrijven en de

toekomst verlichten ; als door God verordende heerschers

zijn zij te erkennen: hun te gehoorzamen is een waar-

borg van geluk; hen niet te volgen een oorzaak van on-

geluk; hen te verwerpen staat gelijk met Messiasmoord.

Zoo hooren wij het uit dezen mond zelven, hoe die

waan leidt tot zelfvergoding, tot versmading van de

voorschriften der eenvoudige zedeleer
, in één woord

tot gewetenloosheid. Vindt zulk een waan geloof,

en , zoo slechts de belangzucht aan zulk een groot-
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spraak geloof kan slaan , er zijn belangzuchtigen ge-

noeg om hier de geloovigen tot legioenen te doen aan-

groeien, — dan buigt eene natie het hoofd voor een

dwingeland en doet afstand van hare vrijheid ten behoeve

eener tirannie, die alles weet en alles doen zal, en de

in waarheid vrije man, die zich zelven niet vermag te

verzaken en in de Overheid slechts de Macht vereeren

kan, die hij boven de Overheid erkent, hij moet zich of

het zwijgen opleggen of zich haat getroosten.

Napoleon III heeft gemeend een man te zijn, zooals

hem in zijne Voorrede van zijn Leven van Caesar voor

den geest zweeft ;
hij heeft gemeend bij machte te wezen

om voldoening te geven aan de eischen der natie, hem

door de kennis van de wet der ontwikkeling geopenbaard.

Zoo heeft hij , onder anderen
,
een artikel dier wet opge-

spoord van deze strekking, dat de volken van één ras be-

stemd zijn zich tot groote en machtige groepen te vereeni-

gen. Deze wet werd, zoo al niet door Frankrijks grootheids-

droomen ingegeven, toch natuurlijk tot Frankrijks glorie

uitgelegd. Frankrijk, Spanje, Italië behooren tot één ras,

dat men kortheidshalve , in tegenoverstelling van de Ger-

manen, het Latijnsche kan noemen. Wel nu, die vol-

keren hadden zich tot éénen machtigen grooten groep

te vereenigen
, natuurlijk onder de aanvoering van Frank-

4*
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rijk. Spanje was door een slecht bewind machteloos;

Italië zuchtte ten deele onder eene vreemde heerschappij

,

ten deele onder een even slecht bewind als Spanje.

Frankrijk derhalve, krachtig, rijk, onafhankelijk, eene

der groote Mogendheden, neen! de grootste der Mo-

gendheden, of stond Frankrijk niet in beschaving aan

de spits van alle natiën? Frankrijk zou het hoofd zijn

van den grooten en machtigen groep der Latijnsche vol-

keren, en aldus de mededinging van het Germaansche

ras overwinnen, ja in gebied en invloed over de werel-

den aan gene zijde van den eenen en den anderen

Oceaan tegen het Angelsaksische ras opwegen.

En niet door stilzitten zou Frankrijk zich dien hoogen

rang , die grootsche taak zien toegewezen. Wel door geen

rechtstreekschen aanval tegen de stamverwante Regeerin-

gen
,
door geen gewapender hand aangebrachte omkeering

van zaken ,
— en in zoover zou het tweede Keizerrijk de

Vrede zijn, — neen! door weldaden, door goeden raad

alleen , zou men de mingelukkige Latijnsche natiën op

den goeden weg helpen en trachten op te beuren. Maar

toch , als er een schreeuwend onrecht te wreken en eene

verlossing van vreemd geweld te bewerken was, dan

deinsde het Keizerrijk voor het aanwenden van wapen-

geweld niet terug. Vandaar de oorlog van 1859 met
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het doel ondernomen om de Oostenrijkers tot over de

Alpen terug te jagen.

En Engeland zou men op zijde trachten te streven

in zijne handelsbetrekkingen over de gansche aarde uit-

gebreid, en in de wereld zijner koloniën. Aanvankelijk

zon Frankrijk aan Engelands zijde strijden, zooals tegen

de Chineezen geschied is
, en in het Oosten de vertegen-

woordigster en voorstandster van een eigenaardig beginsel

wezen
;
voorts zou men in de Indische landen

,
waar En-

geland of Holland nog niet genesteld waren, Frankrijk

in het bezit van koloniën stellen met name in Siam en

Coehinchina. En was het overwicht van het niet La-

tijnsche ras bepaaldelijk deswegens onmiskenbaar
, omdat

Noord-Amerika door Angelsaksen bezeten en door Brit-

sche onderdanen en Duitschers steeds meer bevolkt

werd, en stak de Noord-Amerikaansche Republiek alreede

de handen naar het onberekenbaar rijke Midden-Amerika

uit, — wel nu, zoo zou men eens de proef nemen, of

Zuid- en Midden-Amerika , die toch van ouds aan volken

van het Latijnsche ras toekwamen , niet door den invloed

van de Latijnsche voormalige of toekomstige zeemogend-

heden, Spanje en Frankrijk, tot eenen staat waren op te

voeren
,
die dit werelddeel machtig genoeg zou maken om

Noord-Amerika de loef af te steken. Was Noord-Amerika
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machtig met een republikeinschen regeeringsvorm , Zuid

en Middel- Amerika zouden machtig worden ouder een kei-

zerlijk of ten minste monarchaal bewind. Terwijl Spanje

met Chili, de minst ellendige der Zuid-Amerikaansche Re-

publieken, in strijd is, en het Keizerrijk Brazilië Paraguay

zal fnuiken, onderneemt Frankrijk een krijgstocht tegen

Mexico. Wederom voorzichtig en berekenend, zal Na-

poleon optreden aan de zijde niet alleen van Spanje,

maar zelfs van Engeland, dat aan alles een welgevallen

moet hebben , wat de strekking heeft om de Vereenigde

Staten of te verzwakken of hunne verdere uitbreiding te

beletten. Ja ! ten einde zeker te gaan en alle achter-

docht te vermijden
,
wordt zelfs een Oostenrij ksch Prins

door Napoleon tot keizer van Mexico opgeworpen. Die

Vorst zou, zonder de jaloerschheid der Mogendheden

tegen Napoleon op te wekken, door Frankrijk onder-

steund, aldaar Frankrijks belang wel dienen, en boven-

dien had zijne verheffing dit voor
,
dat zij den onderlingen

naijver van Oostenrijk en Pruisen , die in het belang van

Frankrijk vooral moest gevoed worden , zou prikkelen.

Ziedaar grootsche plannen
,
grootsch en tevens voor-

zichtig beraamd. De ontwerper wilde niet te ver gaan

;

hij wist zich zelven in te binden en de jaloezij te ont-

wapenen. Ziedaar plannen, die wettig moesten dunken,
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omdat zij bevrediging beloofden aan rechtmatige en in

allen gevalle niet te miskennen eischen; wettig vooral

in de oogen der Franschen , die voorzeker niet twijfelen

aan eigen bevoegdheid om in de wereld te gelden
;
plan-

nen derhalve
,
wel geschikt om zelfs edele geesten in

Frankrijk mede te sleepen en te nopen hunne mede-

werking aan den Keizer te verleenen. Inderdaad, die

staatkunde was verleidelijk genoeg. Verleidelijkheid

evenwel is eene hoedanigheid, die slechts aan het booze

kan toegeschreven worden. Trouwens, die staatkunde,

hoe schitterend, was een valsche staatkunde.

Hare groote fout was deze ,
dat zij wat ongezocht re-

sultaat moet zijn, tot doel maakte. De leiding van an-

dere volken moet eener natie als eene rijpe vrucht in

den schoot vallen
, als het gevolg harer ijveriger werk-

zaamheid
, eener onverdrotener aanwending der haar ge-

schonken gaven, eener vrijer ontplooiing aan de onder

haar levende groote en edele geesten cn aan de in haar

aanwezige krachten gegund. Doch tracht eene Regeering

aan eene natie die eer ten deel te doen vallen door

uitwendige middelen en voorbarige stappen
;
tracht zij

aan den buitenlander de erkenning der beoogde hege-

monie op te dringen en voor te schrijven , dan maakt

zij zich schuldig aan bemoeizucht , die ieder oogenblik
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gevaarlijke verwikkelingen doet ontstaan, en, vooral, zij

verraadt, dat zij niet inziet, hoe verkeerd en verderfe-

lijk het is ,
met een ontwerp te beginnen , onbekommerd

of de degelijke inhoud voorhanden is, al of niet. Die

inhoud, waant men, vindt zich van zelf. Juist het te-

genovergestelde is waar : de opgedrukte stempel , de

erkentenis van buiten, de eer, die het werk loont, komt

van zelf, als de inhoud, de innerlijke waardigheid en

de verdienste daar is. Wie er anders over denkt, lijdt

aan de kwaal der vergoding van ijdele vormen , aan

dwaze ingenomenheid met een ledigen naam , aan die

liefde voor abstracties, welke de lieden kenmerkt, die

van een veranderden staatsvorm en een omgekeerde maat-

schappelijke inrichting de opheffing van alle misbruiken en

van alle ellende wachten, eene liefde, die Napoleon III,

blijkens zijn najagen van ideale staatkundige plannen,

met zijne grootste vijanden , de republikeinen en socia-

listen, deelde.

De volslagen verkeerdheid der gewraakte regeerings-

bemoeiingen openbaart zich ook hierin
, dat daarbij het

bewind voor de bijzondere personen datgene doen wil,

wat slechts door dezen zelven goed gedaan kan worden. Ko-

loniën
, door expeditie-troepen gesticht

, heeft de geschie-

denis er ooit een voorbeeld van gezien? Al vindt zich de
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handel uitgelokt om in het gevolg der militaire bezetting

van een Aziatische Provincie betrekkingen aan te knopen

;

al wagen het bijzondere personen om zich onder de be-

scherming van het kanon van het moederland in de

kolonie neder te zetten , — een en ander geschiedt niet op

die schaal, dat de Regcering er door voor hare ontzet-

tende kosten wordt schadeloos gesteld; de rechte opge-

wektheid, volharding en moed ontbreken; de onderne-

ming tiert niet; het natuurlijke leven ontbreekt, en,

trekt de Regeering hare bescherming eenigermate terug,

zoo wordt de verworven post verlaten.

En de uitkomsten , door Napoleon III gewonnen , zijn

niet geschikt om het ongunstig oordeel , over zijn begin-

sel geveld, te wraken. Hoe bedroevend de tocht naar

Mexico is afgeloopen, behoeft niet herinnerd te worden.

Genoeg, dat Frankrijks krijgsmacht en krijgsmoed, dat

Prankrijks geld en list hier onvermogend zijn bevonden;

dat de kogel , die Keizer Maximiliaan neergeschoten

heeft, ook Keizer Napoleon niet ongetroffen heeft gelaten,

en dat de waanzin van de ongelukkige dochter van

Koning Leopold den ontwerper van het grootsche plan

stof heeft gegeven om na te denken, waarop de, zoo

men waant vastgaande berekening van noodwendige uit-

komsten uitloopen kan. Met Frankrijks invloed is het
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in Midden-Amerika gedaan , en de zonder ophef vol-

voerde, door geen kanonnen beschermde colonisatie van

enkele deelen van Zuid-Amerika door Duitscbers gaat

eenen steeds snelleren gang.

Ook met Italië heeft Napoleon zijn doel minder dan

slechts ter helfte bereikt. Het jaar 1866 heeft bewezen,

hoe hij zich in die Mogendheid een gevaarlijke mede-

dingster heeft opgekweekt, die gereed is bevonden mede

te werken om die macht, welke Frankrijk het meest te

duchten had, groot te maken. Zóó hebben al zijne plan-

nen gefaald. Toch heeft hij in 1866 het Fransche volk

gemeend gerust te stellen met de verklaring, dat met

betrekking tot den Duitschen oorlog, even als in de

Mexicaansche zaak, alle kansen te voren waren berekend

en er niets gebeuren zou, dan hetgeen verwacht was. Voor-

zeker vleide hij zich , dat hij thans te zekerder met Prui-

sen zou kunnen afrekenen, en dat het eerst daarna de

tijd zou zijn om al die groote plannen
, nu door de mis-

lukte poging zelve voorbereid, te volvoeren. De tijd

dier afrekening achtte hij in den zomer van 1870 geko-

men. Had Napoleon ook toen alle kansen berekend en

is ook toen niets gebeurd dan hetgeen verwacht was?

zoo ja, dan is hij een dwaas; zoo neen, dan is hij een

bedrieger: een dwaas, omdat hij, zijnen val vooruitziende,
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toch dus gehandeld heeft; een bedrieger , omdat hij, niets

meer wetende dan de kortzichtigste , toch als een ziener

heeft gesproken. Maar die val , zal wellicht deze of gene

zeggen , bewijst niets tegen de deugdelijkheid zijner staat-

kundige overtuiging. Heeft Napoleon zelf, in de meer

aangehaalde Voorrede, op de vraag, aan welk teeken men

de groote mannen, de ingewijden in het geheim der

toekomst, kon herkennen, niet dit antwoord gegeven:

daaraan dat hunne gedachten triomfeeren, ten spijt van

hunnen dood ofnederlaag. //Noch de dood van Caesar, zegt

hij, noch de gevangenschap van St. Helena hebben twee

volkszaken onherroepelijk vermogen te vernietigen”. Wij ge-

ven toe
,
dat wanneer een Vorst of Staatsman

, door genie of

door de scherpzinnigheid der liefde voor eene edele zaak,

dienstbaar geweest is aan de bestemming eener natie
, zijn

werk blijft ook bij zijnen val en na zijnen dood, ja, dat de te-

genstand , die hem wordt geboden
, de nederlaag , die hem

toegebracht wordt, juist de middelen zijn om de zaak,

die hij voorstond , te doen zegevieren , terwijl zij
, had

hij onbelemmerd voortgearbeid, wellicht te gronde ware

gegaan. Zoodanig is het lot geweest van eenen Olden-

barnevelt
,

van eenen Hendrik IV
, van eenen Cajus

lulius Caesar zelven. Deze mannen zijn in hunnen dood

en door hunnen dood de werktuigen gebleven, die zij
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waren om de zaak te doen zegepralen, aan welke zij

zich gewijd hadden. Maar Napoleon III. . . . Doch ik

ga niet verder ,
en uit schroom , dat ik mij op mijne beurt

schuldig mocht maken aan de aanmatiging van de toekomst

te willen voorspellen, deins ik terug voor de bewering,

dat ten minste het instrument, hetwelk den naam Napoleon

draagt, als onbruikbaar en schadelijk is weggeworpen?

Hoe het zij, wij vallen hem niet hard in zijne verne-

dering en schande. Niet welke en op wat ontzaggelijke

schaal ontworpen plannen hij gesmeed en tot richtsnoer

zijner staatkunde en daden gemaakt heeft, doet hier

iets af; maar dat hij plannen gevormd; dat hij ver-

metel gemeend heeft de wet der noodwendigheid te

doorgronden en zich door dat vermeende inzicht, en

niet door de stem des gewetens heeft laten leiden, dat

maakt zijne schuld uit; niet dit, dat op zijnen wenk

stroomen bloeds vergoten zijn en namelooze ellende ge-

sticht is, maakt in den grond zijne schuld grooter: neen

die schuld heeft hij gemeen met een ieder, die, hoe

gering en in welke nederige betrekkingen ook
,
de inge-

ving der liefde en der barmhartigheid verzaakt om ge-

wetenloos het overleg der eigenliefde en de berekeningen

der eigenbaat te volgen. Menigeen die, nu Napoleon

gevallen is, verbijsterd en geprikkeld door de mate van
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den jammer, dien hij gesticht heeft, hem zonder maat

veroordeelt, schijnt krank te zijn aan dezelfde ziekte,

waaraan Napoleon leed. Napoleon ging af op zijne ideën,

en gene wacht nog altijd Frankrijks heil van een in te

voeren staatkundigen of maatschappelijken vorm, dat is,

wederom van eene idee , van een beraamd plan , dat men

aan den eisch van menschheid en noodlot acht te be-

antwoorden. Ach! geene ideën hebben reddende kracht:

zij zijn volstrekt ijdel; heeft het eene stelsel bankroet

gespeeld, het andere verdient geen krediet: slechts de

nederige daad van eiken individu in den weg van zijn

plicht draagt en redt de maatschappij , en als het getal

van zulke waarlijk braven te klein en hun invloed te

gering is
,

dan wordt de maatschappij aan dezulken

,

die zonder plichtsbetrachting genieten willen
,
geleverd

,

en zij lijdt jammerlijk schipbreuk
, op de eene of de an-

dere manier, zooals wij het in Frankrijk zien. Hoe ge-

schikt is deze beschouwing om eiken zelfzuchtige te doen

gruwen van zich zelven, maar ook om ons medelijden

te doen hebben met de groote misdadigers, die volken

in ellende dompelen. En is het waar, dat wie zulke

valsche staatkundigen, wanneer zij te schande gekomen

zijn, het vinnigst veroordeelen ,
zelven met de kwaal,

waaraan dezen leden
,
het meest behept zijn

,
— het is even
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zeer waar, dat wie het minst aan die ziekte lijdt, de

liefderijkste en de reinste, tevens het zachtst is in zijn

oordeel en het vergevensgezindst van gemoed. De vol-

komene liefde, de volmaakte heiligheid, dat is God,

kan en moet alles vergeven.

Doch
,

zoo wij naar voorbeelden van valsche staat-

kunde omzien
,

biedt niet Frankrijk alleen ze ons aan

,

ook Pruisen brengt dezelfde soort van staatkunde in

praktijk. De graaf van Bismarck is een groot man naar

de beschrijving van Napoleon III, in zijne Voorrede.

Volgens hem, schijnt het, is Pruisen bestemd om Duitsch-

land aan te voeren, dat het een machtig, neen! het

machtigste Rijk in Europa, neen! in de wereld, worde.

Deze overtuiging zal hij afleiden uit de geschiedenis van

Pruisen, uit de gaven van de Duitsche natie, uit hare

aardrijkskundige ligging, en uit de taak, die haar in

vroeger eeuwen gesteld scheen. Is het zoo , dan mag hij

om den wil dezer overtuiging alleen geen groot man ge-

heeten worden. Misschien zou hij deswegens den naam

verdienen van een geleerde
,
wien de studie van geschie-

denis en volksaard het hoofd warm maakte: want, denkt

hij aan Duitschland de schoone rol in de wereld, en
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aan Pruisen de schoone rol in Duitschland toe, —

•

niets is meer gemeen, dan zich zelven den voornaamste

te achten. Deze kunst verstaat een kind; op geen ver-

dienste wacht die wraan. Integendeel, een ander uitne-

mender te achten, is iets zeer zeldzaams, en welk eene

kennis
, welk een karakter onderstelt het ! Vermag

men ook zonder verworven verdiensten zich den voor-

naamste te wanen, degelijke verdiensten gaan gepaard

met erkenning van de in ander opzicht grootere talenten

van anderen. — Doch, zal men zeggen, dit mogen ze-

dekundige stelregelen zijn, toepasselijk op den bijzon-

deren mensch ,
— in de staatkunde

,
bij de waardeering

van ons eigen volk tegenover andere natiën komen zulke

voorschriften niet te pas : voor zijn land mag men trotsch

zijn, voor zijne natie mag men op de schoonste en de

hoogste rol aanspraak maken. Ik ben geneigd dit toe

te geven
, doch met deze bepaling

,
dat die ingenomenheid

met de eigene natie en hare taak in de wereld het ka-

rakter eener zoogenaamd Platonische liefde behoude en

niet uit de gehoorzalen van den hoogleeraar in het ka-

binet van den staatsman overga. Den staatsman voegt

het in zijne betrekkingen tegenover het buitenland allen

volkswaan het zwijgen op te leggen, en zich alleen op

erkende
, zelfs door den tegenstander en den mededinger
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niet te miskennen gronden te beroepen ; den staatsman

voegt het, de geestdrift zijner landgenooten neder te

zetten, en alleen het dadelijk uitvoerbare te beoogen;

de groote taak moet hij in kleine plichten weten te ver-

deden, en, haar schijnbaar uit het oog verliezend , telkens

den kleinen plicht te betrachten. Maar wanneer een

staatsman groote plannen, niet zonder de vernedering

eener andere Mogendheid uitvoerbaar, verkondigt of maar

verraadt; wanneer hij het hoofd vol heeft van eene the-

orie, die aan zijne natie de hoogste plaats toekent, van

historische zending en van noodwendige , door de Voorzie-

nigheid aangewezen wet der ontwikkeling; wanneer hij

dan diergelijke denkbeelden doordrijven wil, en meent,

dat die gewaande hooge bestemming zijner natie een

recht grondt boven en tegen het recht, en dat het er

maar op aan komt de macht te bezitten om dat hoogere

recht te doen gelden
,
— dan hebben wij een enthousiast

hoogleeraar in het kabinet, een gevaarlijk man aan het

bewind
,
zulk eenen die eene valsche staatkunde in prak-

tijk brengt, in één woord, een graaf van Bismarck aan

het hoofd van den Staat.

Voorzeker er behoorde een zeldzame gave toe, zeld-

zaam in zoover als de bescheidenheid zeldzamer is dan

iets anders, er behoorde onbepaalde achting voor den
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mensch, verachting van gewaande grootheid toe om de hoo-

ge kreten der Duitschers onzer dagen lager te stemmen; om

door voldoening aan het praktisch nuttige, aan het inderdaad

menschwaardige verleend, datgene ongezocht te doen erlan-

gen wat het gros door stoute grepen en door geweld ver-

meesterd wil hebben. Hoe de Duitschers zich het hoofd

vervuld hebben van eene wereldhistorische zending (want

zoo drukken zij zich uit), door hen te volvoeren; hoe de

verdiensten hunner geleerden , de roem hunner dichters

hun het hoofd is beginnen te doen duizelen
; hoe zij niet

alleen de wereldhistorie hebben willen schrijven, maar

ze ook hebben willen maken
;
hoe zij zich dien ten ge-

volge diep vernederd hebben gevoeld door hunne onbe-

duidendheid als wereldsche Mogendheid ;
hoe zij begrepen

hebben, dat het aan eene door zulke gaven des geestes

uitblinkende natie voegde, in de wereld te heerschen,

en dat Duitschland daartoe, in plaats van door twee

groot geheeten Mogendheden in haren schoot tot vernie-

tiging van eigen kracht gedoemd te worden, door één

beleid tot het roeren zijner leden, tot uitzetting van be-

perkende grenzen en het uitstrekken zijner wieken over

den Oceaan in staat gesteld moest worden, — van dit

alles vinden wij in zóó menig woord en dicht het bewijs,

dat wij slechts moeten schroomen, de voorbeelden niet
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te zeer te vermenigvuldigen. •— Toen de Posensche Af-

gevaardigden, den 16den April 1867, in den Rijksdag

van den Noord-duitschen Bond, nadat daar de Bonds-

constitutie was aangenomen, hun mandaat nederlegden,

omdat ,
zeiden zij

,
het laatste middel om de gewelde-

narij der inlijving van Posen te keer te gaan, alsnu was

afgesneden, toen sprak de Voorzitter, de Heer Simson,

op een toon, die plechtig moest zijn: »de Wereldge-

schiedenis gaat ten opzichte van het protest der Posen-

sche Afgevaardigden over tot de orde van den dag”.

Wie meende hier de mond der wereldgeschiedenis

te zijn? Is het presidentschap eener Duitsche lands-

vergadering in een profetenambt verkeerd? Wie liet

zich door zulk een zienerswoord , door die taal eens

ingewijden in de geheimenissen van het Wereldbe-

stuur, misleiden? Geen geringer schare dan die der

leden van den Rijksdag gezamenlijk. Ten minste ver-

hief zich hier geen enkele stem om te protesteeren

tegen een beginsel ,
hetwelk morgen dienen kon

I

om op grond van een recht , op aarde door geen

ander middel dan door het geweld bewijsbaar
,

de

persoonlijke vrijheid van eiken burger op te heffen,

gelijk het heden meêdoogenloos den laatsten zucht eener

verachte nationaliteit versmoorde. Integendeel de leden
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der Vergadering schijnen het woord van hunnen Voor-

zitter verheven gevonden te hebben
,
en zij zwegen even-

zeer als zij gezwegen hadden op dat woord, waarbij de

heer van Bismarck de menschelijkheid , neen ! de mensch-

heid, laat staan dan de taak des staatsmans verzaakt

had, toen hij zeide: dat het slechts met bloed en staal

te doen was. Men stemde toe in eene staatkunde, die

zich op hooger geestelijk inzicht verhoovaardigend
,
geen

ander middel ter wereld bezit, dan den zwakke te ver-

pletteren, en, als tijgers, niet als menschen, de kracht

der tanden en der klauwen te meten met den sterke.

Zoo ver had de geestdrift hunner geschiedschrijvers en

dichters de waardige Duitsche Vaderen reeds gebracht

!

Wel een bewijs, dat als de kennis Gods verduisterd is

en zijn dienst niet begrepen wordt, de mensch geneigd

is om Afgoden te huldigen. Toegegeven, dat het woord

van den president waarheid was, het was niet de waar-

heid naar de mate van den mensch , en voor den mensch

dienstig
; het was niet de waarheid Gods , maar des

Heerschers dezer eeuw. Den volgenden zondag zullen

voorzeker velen van de Afgevaardigden de predikatie

hebben bijgewoond. Wanneer de predikant niet mede-

gesleept was door de hoovaardij der wereld en des tijds,

liepen die leden van den Rijksdag gevaar om daar over
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de verzoeking van Christus door den Satan te hooreu

prediken. Misschien zouden zij de tegenstelling tusschen

hunne staatkundige en de Christelijke geloofsleer niet

eens doorgrond hebben. Of hebben niet de Duitschers

te Versailles het Kerstfeest durven vieren, in de Fran-

sche Koningstad, door hunne wapenen veroverd? De

oprechte viering van het geboortefeest van Jezus kon

niet gepaard gaan met het handhaven van hunnen triomf.

Immers komt de mare dier geboorte niet tot krijgslie-

den , niet tot edelen
,

niet eens tot burgers , maar tot

herders, menschen met geen ander vaderland, dan de

woestijn , en geen andere onderdanen of legerscharen

dan hunne kudden. En wat zegt die mare? Dat er een

gezalfde Heer, een wreker van den smaad des ganschen

volks was geboren. O ja! maar hoe en waar zullen zij

dien Vorst herkennen ? Zijn de Parthen gekomen met een

millioen strijders en eenen Koning in hun midden om de

wereld voor dien Vorst te veroveren , die de Joden als

de zijnen zal aannemen
, hunnen roem herstellen

, de Ro-

meinen overwinnen en eindelijk onder ééne vaan den

vrede op aarde zal stichten met Jeruzalem tot hoofdstad ?

O Neen! Wordt hunne hoop op Israël, blijvend binnen

zijn bescheiden perken, dan ten minste gevleid, of, zoo

Israël nog te groot is, wordt dan misschien aan Judea
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allee» het heil verbonden , of zoo eene Provincie nog te

uitgestrekt is
,
aan eene enkele stad

,
hetzij hoofdstad

,

hetzij landstad? Niets van dat alles! Niet in hetgeen

aan een land of stad geschiedt, wordt het teeken van

den Gezalfden Heer waargenomen , maar in een stal

,

en in dien stal, in een pasgeboren kind! Ja! zoo is

het. De ware wereldoverwinnende macht maakt geene

groote vertooning : evenmin de legers der Perzen
, als

de misleide wijsheid hunner Magen ;
neen

, de stille

natuur onder het oog der reine liefde is het, die de

wereld draagt en verovert voor den hemel.

Maar wij zouden de stemmen van Duitsche dichters

vernemen, welke die eeuwige dichterstof, de stille na-

tuur en de reine liefde
,
vaarwel zeggend , aan den groot-

heidsdroom hunner natie woorden hebben gegeven. Zij

doen het ,
in hunnen gemoedelijken waan , terwijl zij

,

voor Duitschlands ontwaken tot grootheid en schoone

samenstemming, aan die stille natuur de beelden ont-

leenen. Eens toch, zoo spreekt de een,

Eens toch moet het lente worden

,

Schoon door ’t zwerk de sneeuwjacht rijd":

Eens zal in zijn pracht verrijzen

’s Duiischcn Keizers Majesteit.

Het Keizerschap is gekomen, maar waarlijk niet als

de lente, die door niets dan door zachtheid dwingt en
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slechts door weldadige warmte al de schatten opent, die

de koude verzegeld had. — En hoe zingt een ander?

Het is geen geringer dichter ,
dan de voortreffelijke

Geibel ‘):

Ach! wannéér zien we ecns verschijnen

D’ architckt, te lang verwacht.

Die ’t gebouw van Duitschlands eenheid

Doet verrijzen in zijn pracht?

Tegen ’t Buitenland vereenigd

,

Om een trotschc vaan geschaard

;

Maar van binnen rjjk verscheiden,

Ieder stam naar eigen aard.

Breekt de zon haar straal in wolken:

Zeven kleuren lelt de boog;

En de harmonie dier tinten

Streelt des menschcn starend oog.

Zie de harp : wat tal van snaren

!

Hoe verscheiden van geluid

!

Doch de ervaren hand des meesters

Lokt er harmoniën uit.

Wanneer zien wij samenwappren

Uwe kleuren, Zuid en Noord?

Harpgeluid der Duitsche talen.

Wanneer streelt ons uw akkoord?

l
)
Hierboven hladz. 50 hebben wij hetzelfde vers in het Hoog-

duitsch gegeven. Het heeft bij deze proeve van vertaling natuur-

lijk verloren.
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Zoo mij God nog vóór mijn sterven

Dat gezicht te aanschouwen gaf,

Dankbaar voor ’t geluk van Duitschland,

Zonk mijn slof getroost in ’tgraf.

O! hoe ver is het van zulk eene samenstemming van

vrije zelfstandige deelen verwijderd! en hoe anders dan

door de geweldige middelen van de jaren 1866 en 1870

had de eenheid tot stand moeten komen , zoo men recht

zou hebben van de harmonie als der snaren eener harp

te spreken

!

Maar een stouter toon had reeds vroeger Herwegh

aangeslagen in een gedicht, de Duitsche Vloot getiteld,

van hetwelk wij het wagen hier enkele regels vertaald

te geven:

Ontwaak, mijn volk; met open zinnen

Ontcijfer ’sNoodlots gouden schrift!

Lees in dc sterren ’t woord gegrift:

»Gij zult heel d’ aard verwinnen”.

Gij zult eerlang gedween volkrenscharen

Het grootc volk der toekomst openharen:

Vat aan den herderstaf!

Naar zee, naar zee, met wapperende vanen!

Wees mondig, durf, en kies u nieuwe banen:

Niets stelt uw streven perk.

Om ’s aardrijks vrucht op uwe beurt te rapen,
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Verlaat uwe al te veil’gc stee!

Zie ’t sterrebeeld weerkaatst in zee;

Durf boven d’afgrond slapen.

’t Is grootsch, mjjn volk, bet stoute zeemansleven:

Tc midden van twee bemeten te zweven:

Dat is u wcggclegd.

Om de asscbc van uw doodcn moet gij strijden:

Of sluim’ren niet sinds lang verloopeu lijden

De helden uw'er Hansc in zee ?

O! laat den storm in uwe lokken woelen,

Om vrij, als wind en weder, u te voelen:

De zee, de zee maakt vrij!

Werp af het juk, waarvan uw boezem zwoegde.

En in de voren , die Columbus ploegde

,

Gaat ’t zaad van Duitschlands grootheid op.

De purpren mantel van ’t gebied der baren

Past Keizerschoud’ren, en geen handelaren.

Op vuig gewin bedacht.

Aanvaard hem en de roerpen tevens

Van ’l schip der wereld, forsch en stout:

Hun hulk is w'rak, hun sluurlicn oud,

Wees gij de Vorst des nieuwen levens.

Door ’s Hemels keuze zijt gij uitverkoren:

Is niet de taak, waartoe gij zijt geboren,

De wereldheershappij ?

Is ’t uur slechts daar, zoo zal ’t geschieden

,

Het uur, dat Duitschlands eenheid grondt;
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Als ’t van de Po tot aan den Sond

’t Al céncn Vorst zijn lof mag bieden.

Reeds zie ik ’t wonder zich onthullen,

En op den tocht om 't gulden vlies,

Tot Duitschlands buit bestemd , de bries

Van onze VLOOT de zeilen vullen.

Reeds zie ’k mij zelf, in d’arm de luit,

Mijn deel verdienen van den buit,

Daar ’k zingend ’t hcilgeheim ontsluit.

Ziedaar werkelijk een lied in den toon van een Si-

byllijnsch orakel, en dat aan den Pollio van Vergilius

herinnert. Aan Duitschland is de wereldheerschappij voor-

behouden, en het middel om de Duitsche natie deze

bestemming te doen vervullen, is het gebied der zee.

Wat de Hanse over eene betrekkelijk kleine uitgestrekt-

heid had weten te verwerven , moet Duitschland zich over

alle zeeën verschaften. Het rijk der natiën, die tot nog

toe, in vroeger of later tijd, op zee geheerscht en eene

wereld van koloniën gewonnen hebben, is uit. Han-

delsbelang had haar gedreven; wat de Duitscher thans

met den naam van winkeliersstaatkunde (Kramerpolitik)

schandvlekt, had haar geleid. Doch met een hooger

doel, met verhevener inzichten moet de heerschappij over

den Oceaan gevoerd, en het beleid der overzeesche we-

reld aanvaard worden: geen kooplieden, maar een Kei-

zer moet aan het roer der wereld zitten, en dien Keizer
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moet Duitschland aan de wereld geven ,
en het zal zulks

zoodra de tijd daar zal zijn, dat van de Po tot aan

den Sond Duitschlands eenheid voldongen zal wezen. —
Het gedicht dagteekent uit den tijd , dat Oostenrijk nog

niet verstooten was en men door Oostenrijk Lombardije

en Venetië onder Duitschland hoopte te begrijpen, en

wat den Sond betreft, Holstein en Sleeswijk ten minste

hoopte men in Duitschland in te lijven. •— Intusschen hoe

die wensch naar eene bedrijvigheid, welke geen zeege-

vaar ontziet, hoe die liefde voor de vrije zee, welke,

naar Mephistopheles woord, ook den geest vrij maakt,

met dat dweepend uitzien naar een Keizer gepaard kan

gaan en zich van de verrijzenis van het Keizerschap

bevrediging beloven kan, wil ik niet onderzoeken. Ze-

ker gaat het, dat reeds sinds lang de edele Duitsche

natie een belangrijk deel heeft aan de inspanning, die

de overzeesche werelden aan Europeesche nijverheid en

beschaving onderwerpt; maar daartoe zijn zulke Duit-

schers dienstbaar, die, onbekommerd om eenig vorsten-

gezag en moedig hunne toekomst op eigen verantwoor-

ding nemend
, voor hunne verbazende arbeidskracht eenen

bodem weten te vinden in de zeesteden van alle vreemde

natiën en op de onontgonnen gronden van Noord- en

Zuid-Amerika. Een Keizerlijke vloot, naar veroveringen
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en nationalen roem strevend, zou mogelijk voor ijdelen

schijn het deugdelijk wezen in de waagschaal stellen.

Doch
, hoe dit zij , wij hebben in die Ode van Herwegh

met overspannen poëzij en niet met de taal van een

grondig kenner der geschiedenis en der voorwaarden van

den bloei der verschillende Staten te doen. Jammer

maar, dat de historisch-politische schrijvers vaak geen

stuitender redeneringen te berde brengen. Zulke schrij-

vers evenwel hebben de dichters verdrongen. Mogen wij

den talentrijken Hoogleeraar von Treitschke gelooven,

dan heeft in de laatste jaren geen poëzij de Duitschers

meer behaagd: //wij wijden, zegt hij, alle idealisme,

dat ons eigen is, voortaan aan den Staat”. //Het schoonste

en heerlijkste, dat onze dagen aanschouwen, is het op-

groeien van ons volk tot het staatsleven”. »De blijde

boodschap van deze eeuw is de eisch , dat ieder mensch

de deugden des burgers bezitte, zooals het in de oude

wereld een vereischte was”.

Of de taak van den burger, als zoodanig, zich den

mensch ooit als de inhoud eener blijde boodschap kan

voordoen; of de staatkundige ontwikkeling van een volk

een schouwspel mag heeten, waarbij niets in heerlijke

schoonheid halen kan ; of idealisme immer bij het staats-

leven te pas kan komen, — wij trekken het in twijfel.
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Slechts de eeuwige dingen zijn een bron van ware blijd-

schap en troosten den mensch //over zijn werk en over

de smart zijner handen”. Wie in de staatsmanskunst

geen vreemdeling is
;
wie maar eene geschiedenis ,

als die

van de Republiek der Vereenigde Nederlanden
,
grondig

heeft leeren kennen, en haar niet beschouwt met die

eigenwijze oppervlakkigheid, welke eene behandeling als

die van den Heer von Treitschke zelven in zijn opstel

over die Republiek ‘) medebrengt
,

hij weet, dat het staat-

kundige leven van angsten en zorgen is samengeweven;

dat een Staat in den tijd van zijn hoogsten bloei en

grootsten roem tusschen twee afgronden zweeft en steeds

minder dicht is bij de rust, dan bij den ondergang.

Ach neen! de Duitschers, schijnt het wel, zijn onge-

neselijke idealisten en onverbeterlijke dichters, en zoo

geen dichtstukken hun meer behagen , het is dat zij van

het leven zelf poëzij meenen te maken. Zoo hebben zij

met Keizer en Rijk gedweept, natuurlijk eerst sedert

den tijd , dat er geen Keizer in het Rijk meer was. Se-

dert dien tijd heeft al hunne historische geleerdheid hun

niet mogen baten , om te leeren inzien
, dat het staat-

kundige leven eene loopbaan is van ontzettende moeite

') Histor. u. polit. Aufsdtze, neuc Folgc, II. Th.
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en van zuren ondankbaren arbeid; dat de glans van een

Hof alleen dengenen misleiden kan, die er zich niet in

beweegt; dat de Keizerlijke tooi , door een man van geest

en karakter gedragen , even doodsch is voor wie er mede

prijkt, als het somberste rouwgewaad. Integendeel, de

Duitsche geleerden hebben zich zulke nieuwelingen in

het werkelijke , het maatschappelijke en staatkundige

leven getoond, dat juist hunne geschiedkundige studiën

hun naar het hoofd zijn gestegen
,
en dat zij van wapen-

roem en macht zijn gaan droomen, en hun droom een

gebiedende eisch is geworden, tot hunne Vorsten ge-

richt, dat toch eenmaal Duitschland niet slechts het land

mocht zijn der geleerden, der dichters en wijsgeeren,

maar der krijgslieden en der helden, om te heroveren

wat men nimmer metterdaad bezeten had, opdat einde-

lijk eens de naam Duitscher geducht mocht zijn en niet

bloot geacht. Daartoe moesten de kleine Staten en

Vorsten te niet worden gedaan. Men was begonnen

allerlei gebreken en misbruiken bij hen op te merken,

en sprak daarover alsof die gebreken en misbruiken niet

ook op grooter tooneel bestonden en alsof het mogelijk

was uit bedorven bestanddeelen een gezond geheel samen

te stellen.

Hoe dit zij
, aan het misbruik der kleine Staten moest
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een einde komen; alle macht in Duitschland moest tot

éénen bundel samengevoegd worden : zoo zou Duitsch-

land eerst machtig en ontzien tegenover het Buitenland

staan, en in geen enkel opzicht, allerminst in dat van

krijgsdeugd, voor de grootste der groote Mogendheden

behoeven onder te doen. Gelijk de socialist zich, uit

onbekendheid met het noodwendige menschenlot , een

gelukstaat op aarde voorspiegelt, zoo beloofde zich de

Duitscher, ingenomen met het Keizerrijk, uit gemis aan

staatkundige ervaring , een staat van genot uit een ver-

andering in het staatkundige.— Maar ten wiens voordeel

zou de eenheid tot stand komen? Met andere woorden,

aan welken van de Duitsche Staten zou de hegemonie

toevallen? Slechts Oostenrijk en Pruisen kwamen in

aanmerking. Maar Oostenrijk was te zeer belemmerd

door de onduitsche bestanddeelen zijner heerschappij

,

en scheen met te weinig vasten gang voort te gaan in

de richting der in onzen tijd noodige denkbeelden, en

in de ontwikkeling der tegenwoordig onmisbare krachten.

Wel beantwoordde ook Pruisen niet in allen deele aan

hetgeen de driftigste voorstanders der nationale eenheid

verlangden; maar Pruisen had eenmaal gebroken met

de macht, die het door den godsdienst op de slavernij

der geesten schijnt toe te leggen; Pruisen bezat de her-
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innering van Frederik den Grooten ;
het bezat een deug-

delijken beambtenstaat en een onvergelijkelijk nationaal

leger. Pruisen derhalve had de macht; en daar de

Duitschers geen idealisten meer meenden te wezen, zoo

mocht men de ideale goederen voor een tijd lang uit

het oog verliezen
, om intusschen Pruisens stoffelijke

macht tot het gewenschte doel te zien optreden. En

Pruisen deed zulks. Het was daartoe in staat, omdat

er een man gevonden werd, die het op zijne verantwoor-

ding durfde nemen, met gewelddadige middelen aan

het streven der geesten, aan de droomen eener nood-

wendig geachte toekomst, voldoening te geven. Hij is

geslaagd; doch gelijk Napoleon niet veroordeeld is ge-

worden door zijnen val, zoo wordt Bismarck niet ge-

rechtvaardigd door zijn slagen. Deze man heeft in een

bloedigen oorlog Oostenrijk voor beter krijgsbeleid, de-

gelijker armee en verrasschend moorddadiger wapentuig

doen bukken , en doof voor de ingevingen van edelmoe-

digheid en mededoogen , den oorlog , door Frankrijk aan

Pruisen aangedaan, zoo lang voortgezet, totdat aan den

nationalen hoogmoed der Duitschers zooveel voldoening

was geschonken, dat het noodlot of, zooals anderen

spraken , de Heer der heirscharen zelf uitspraak scheen

gedaan te hebben
,
en de Keizerskroon niet kon onthou-
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den worden aan den nazaat der markgraven van Bran-

denburg op den Pruisischen Koningstroon. Zal die kroon

aan de Hohenzollerns meer heil aanbrengen, dan aan

Otto den eersten, die tegen zijn eigen zoon heeft moe-

ten strijden; dan aan Hendrik den vierden, die eerst

de Saksen heeft moeten onderwerpen en zich daarna

voor den hardnekkigen Paus Gregorius den zevenden

heeft moeten vernederen
; dan aan Frederik den tweeden,

die de helft van het Rijk tegen zich in het harnas ge-

zien heeft; dan aan Karei den vijfden, dien de Protes-

tantsche Vorsten belet hebben op zijne lauweren te

rusten; dan aan Ferdinand den tweeden, die getracht

heeft zijn ten deele verloren Rijk te heroveren
,
maar er

niet in geslaagd is; dan aan Maria Theresia, die door

Frederik den tweeden van Pruisen zoo vinnig is bestre-

den; dan aan Joseph den tweeden, eindelijk, die in al

zijn doen en in al zijne stoute grootheidsdroomen
,
welke

Vorst Bismarck van hem schijnt afgezien te hebben,

door dienzelfden Frederik den tweeden onverdroten is

gedwarsboomd?— Men schijnt het er voor te houden
,
dat

het thans alles beter zal gaan. Veel wat in de middel-

eeuwen en later den glans der kroon deed tanen en

de rust des Rijks belette, is wel is waar, thans niet

aanwezig; maar men bedenkt niet, dat veel, dat toen niet
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in den weg stond, thans de rust en de glorie, die men

zich belooft , met gewisheid bedreigt. Ten minste wordt

de Keizerskroon aanvaard
, niet als de leiding van

Israël door Mozes, die biddend: och Heer! zend eenen

ander ! deze taak aanvaardde , niet als een zware last en

een bedenkelijk goed, maar als een heerlijk kleinood.

Doch hoeveel berekening en overleg er ook in het spel

zij geweest bij de gebeurtenissen , die tot de aanbieding

der Keizerskroon geleid hebben
,
dat Keizerschap heeft

eene noodlottige beteekenis, die geen menschelijk beleid

of overleg naar gelieven kan wijzigen. Wel zijn menschen

en volken geenszins een speelbal van namen en inrich-

tingen, maar dat zekere namen weder opkomen, is een blijk,

dat er zekere geest en aard der tijden bestaat , welke men-

schen en volken beheerscht. Slechts de waarlijk vrije , de

man, die geen tijdelijke dingen voor wezenlijkheden houdt,

noch zich door schijn misleiden laat, maar het wezenlijke en

eeuwige in het eindige erkent en grijpt , vermag aan dien

medesleependen invloed te ontsnappen. — De noodlottige

beteekenis dan van het Keizerschap, aan welke degeen,

die het inhaalt en over zich brengt , zich goedschiks on-

derwerpt, in den waan dat het aan hem staat om er

alleen het goede van te behouden
,
welke is zij ?

Het Keizerschap is eene voortzetting van het Romein-

6
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sche Rijk. In het Romeinsche Rijk kwam de wereld

tot een soort van eindbesluit. Nadat Rome hare lange

ontwikkeling, gekenmerkt door den strijd der elementen,

uit welke het Romeinsche volk bestond, doorloopen en

tot een zeker einde gebracht had, werd aldaar het een-

hoofdig bewind ingevoerd. Tegelijk had het Oosten zich

in onvruchtbare pogingen uitgeput om een Vorst en een

symbool te vinden , waarom geschaard zijne volken tegen

het overheerende Westen bestand zouden wezen, en ten

slotte had het na Jeruzalems val in de Romeinsche Im-

peratoren zijne meesters erkend. Zoo was de gansche

bekende wereld na een levensloop, rijk aan spannende

uitkomsten, en na een heerlijke hoop als een begooche-

ling te hebben opgegeven, tot eenen staat gekomen,

waarin men nu bleek te moeten berusten. Hooger vorm,

scheen het, hadden de Goden voor de menschheid niet.

Wat men nu had , moest men als het laatste woord der

wereldgeschiedenis aannemen: dweeperij of hatelijke mis-

dadigheid was het zich tegen deze gevestigde orde te

verzetten. De Godheid had uitspraak gedaan; in den

Romeinschen Keizer verkoos zij haren vertegenwoordiger

aan de aarde te geven : al te gelukkig , zoo die verte-

genwoordiger een goed en edel mensch W’as: een waan-

zinnige of wreedaard moest men , des noods , ook voor
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lief nemen: in één woord een ander Godsrijk, dan liet

Romeinsche Keizerrijk, was er op aarde niet.

Maar verre was het er af, dat de Godheid zich had

uitgeput
, en geen nieuwe elementen ter bewerking in ge-

reedheid, of geen ander voorwerp van geloof aan het dorre

menschen hart te bieden had. De leer van Christus was

in de wereld, en deze, daar zij geenerlei goede hoop

afsnijdt, ontsloot bronnen van persoonlijk en nationaal

leven in de woestenij der algemeene wereldmonarchie.

En daar komen de Germanen en brengen een volkenmassa

aan, die het Romeinsche Rijk niet verduwen kan, in-

tegendeel, die dit Rijk overstelpen. Maar zich zelve op

te geven, dat vermag het Rijk niet. Zou het de bar-

baarschheid eenig recht toekennen? Zou het nevens hare

onmiskenbaar grootere macht ook haar hooger recht erken-

nen ? Dat nooit ! Het Rijk moet op de een of andere wijze

gered, zijne meerderheid boven alle machten erkend

worden. — En heeft de Romeinsche wereld het Christen-

dom niet aangenomen? Welnu, dan kan, dan mag men

de goddelijke waarheid zelve, den godsdienst van Gods

eigen zoon, op aarde verschenen, niet prijsgeven aan

heidensche godheden
,
waarvoor men waarlijk den dienst

van den Olympischen Zeus, en den heerlijken Apollo,

en de liefelijke Aphrodite niet zou hebben behoeven te

6*
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verzaken. Het Christendom had over het algemeen dat

karakter verloren , waardoor het niet tegen een vorm of

sfeer in het wereldsche, maar tegen al het wereldsche

troostend en reddend overstaat: het had zich aan een

tijdelijken vorm en een aardsch volk verslingerd, en dien

nationaal Romeinschen vorm meende men niet te kun-

nen noch te mogen opgeven.

Dus moet er eene uitkomst gevonden worden, en die

uitkomst was deze. Kon de Germaan, de barbaar, Ro-

mein en Christen worden, dan mocht hij heerschen;

dan kon men zich aan hem onderwerpen: dan, meende

men
,
gehoorzaamde men inderdaad niet aan een vreemde

heerschappij; men erkende eenen der zijnen als meester,

en door hem te dienen, vernederde en ontheiligde men

zich niet. Tot die overeenkomst heeft de trotsche Sicarn-

ber, de zegevierende Frank, Clovis, zich geleend, en

de Kerk heeft hem Koning gezalfd om op Romeinschen

bodem, in Gallië, als een nieuw mensch, neen! als een

der oude gekristende Romeinen te heerschen.

Doch hiermede was slechts aan een deel der wereld

voldoening gegeven. De stroom der Germanen drong

bij voortduring aan, en den Romeinen en geromaniseer-

den Germanen woog de verplichting op het hart om

ook die andere Germanen tot het Christendom te bren-
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gen en in het Rijksverband op te nemen. Buiten

het Christendom , zoo dacht men
,

geen hemelsche

zaligheid ;
buiten het Rijk geen aardsche heerlijk-

heid. De Germaansche wereld, die Saksen en Friezen

en Alemannen, had men tegelijk te overwinnen en te

winnen. Welk een taak ! Er was een nieuw vergelijk

noodig. De nazaten van Clovis waren tot de oplossing

van zulk een vraagstuk niet meer berekend. Het Ne-

derlandsche geslacht, dat Hofmeijers aan de Merovingers

geleverd had, zou de taak aanvaarden. Zonder hunne

waardigheid te krenken , konden die hooge staatsdienaren

meer inwilligen, dan de tot een geestelooze beeltenis

van het gezalfde Koningschap ontaarde Merovingers, en

de Pepiniden of Karlovingers vonden geene zwarigheid

om het werk van Duitsche zendelingen in Duitschland

te ondersteunen en de grenzen van Austrasië door aan-

sluiting aan de oorspronkelijke nationaliteit der ingeze-

tenen uit te breiden. Dit geslacht beval zich aan het

Pausdom aan, door in het Frankische Rijk het verband

met de Roomsche Kerk te herstellen, maar vooral door

den Paus in staat te stellen zich als wereldlijk Vorst te

vestigen, en zijnen voornaamsten mededinger in Italië,

den Vorst der Langobarden , te verpletteren. Dus werden

de Merovingers, als een ander Huis van Saül, verwor-
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pen, en Pepijn, als een andere David, door den opper-

priester der Christenen gezalfd. Ja, zijn zoon Karei

de Groote verwierf nog hooger titel. Nadat deze de

Saksers overwonnen had, deed hij den stouten stap: hij

verplaatste het zwaartepunt des Frankischen Rijks, maakte

de Duitschers tot de heerschende nationaliteit, gaf aan

het Rijk een Duitsche kalender en aan het Hof de Duit-

sche taal , en alsnu werd hij
,

niet als zijn vader tot

Koning gezalfd, maar door den Paus tot Keizer gekroond.

Het einde achtte men bereikt; het boek van het Noodlot

gesloten , nu de groote inwilliging geschied was en het

Rijk Duitsch was geworden. De Paus zoowel, die liever

een ver en vreemd, dan een naburig en Latijnsch Vorst

aan het hoofd der Christenheid zag
,

als de Kerk in het

algemeen, die op geen onderscheid van talen behoeft

te zien en toch reeds in eene doode taal hare geheime-

nissen verkondigde, zoowel de Paus, zeg ik, als de Kerk

konden vrede met die verandering hebben.

Maar meenden de heerschers inderdaad eene beslis-

sende regeling en als het ware den laatsten vorm aan

de wereld gegeven ,
ten minste daartoe den onwrikbaren

grondslag gelegd te hebben , spoedig bleek het , hoe los ook

deze grondslag was, en hoe men niets anders dan een

ledig raamwerk gemaakt had
,
onbekwaam om den rijken
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en uit strijdige elementen bestaanden inhoud samen te

vatten. Weldra viel het Frankische Rijk uitéén in de

twee hoofdbestanddeelen , Duitsch en Romanisch , tusschen

welke beiden een strook gronds was afgezonderd, aan

welks beheer, met dat van Italië verbonden, de keizer-

lijke titel verknocht was. Beteekende dit, dat het Kei-

zerschap eerst daar verwezenlijkt werd, waar de ineen-

smelting der beide elementen, Duitsch en Romanisch,

eene ineensmelting
,
die op de gemeenschappelijke grens

gezien of althans verwacht werd, zou hebben plaats

gegrepen? Zoo ja, dan zijn wij de verwezenlijking

van dit denkbeeld, na meer dan duizend jaren, niet

merkbaar nader gekomen. Ook viel dat Lotharingische

Rijk niet lang na zijne oprichting in duigen, en was

het al dadelijk de vraag of Duitschland Frankrijk, dan

wel Frankrijk Duitschland overheerschen
, en wie van

beiden, met den keizerlijken titel, zijne aanspraak op

het algemeene gebied der Westersche wereld zou kunnen

laten gelden. Duitschland, hoezeer noode in zich zelf

één, was onder de Vorsten van het Saksische Huis,

in den strijd met Frankrijk , voornamelijk op den bodem

van Lotharingen gevoerd, gelukkiger dan zijn mededin-

ger. Althans zijne Koningen handhaafden den keizer-

lijken titel, die aan de Duitsche natie toegekend bleef.
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Maar overwonnen was de geest van den Romaan in geenen

deele, en tot den huidigen dag toe kan het in den zin

van het gros der Franschen niet opkomen, dat de heer-

schappij van den Duitscher over Romanisch grondgebied

geen omverwerping van alle redelijke orde, geen over-

weldiging van de barbaarschheid
,
geene gruwelijke onge-

rijmdheid zijn zou, en, tegen de feiten in, acht de Fransch-

man een onmogelijkheid wat toch maar al te zeer gebleken

is mogelijk te wezen. Inderdaad
, wanneer de beide

nationaliteiten zich niet bij zich zelve bepalen, maar den

blik naar buiten slaan
,

en zich door den waan van tot

het gebied der wereld geroepen te zijn laten verleiden;

wanneer elk harer in plaats van de disharmoniën in

eigen boezem onder eene zachte behandeling tot oplossing

te laten komen, ze veeleer door naar de wereldheerschapij

te grijpen in eenen strijd met het buitenland versmoren

wil, — dan blijkt het, hoe de eene het bestaan zelve

der andere ontkent. De Duitscher doet dit, bij al zijne

wijsgeerige historiekennis
, evenzeer als de Franschman

,

bij zijne bekrompene kunde. Men hoore slechts wat

wederom een Duitsch hoogleeraar, vóór tien jaren, ge-

schreven heeft 1

). //Het Keizerrijk, zegt hij, was (onder

') Von Gicscbrecht, Hoogleeraar te Königsbcrg, deulsche Reden,

pag, 74, 75.
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Otto den Grooten) de Groote Mogendheid van den tijd:

DE groote Mogendheid, want in het Westen ten minste

was er geene andere. Onze ligging in het midden van

Europa is van dien aard , dat wij , totdat de droom van

de zalige harmonie aller volken zal verwezenlijkt zijn,

of tegenover onze naburen een gebiedende houding aan-

nemen of in eenen van hen afhankelijken staat geraken

moeten. Het Duitsche volk zag zich dadelijk in den

aanvang de rol van heerscher toegewezen, en meende

dat ze hem van rechtswege toekwam. In later tijd heeft

ons volk ze niet weten te blijven vervullen, maar tot

op den huidigen dag toe hebben wij ze nimmer opge-

geven”. — In deze orde van denkbeelden is het van

een diepe beteekenis , dat de Keizerskroon den Ko-

ning van Pruisen is aangeboden en de plechtigheid van

het herstel des Keizerschaps gevierd is in het paleis der

Fransche Koningen te Versailles. Dit feit spreekt luider,

dan alle betuigingen van welke strekking ook. Feilelijk

ontkent het Keizerschap der Duitsche natie het Capetin-

gische Koningschap , en uit de bewustheid der vervulling

eener historische wet , uit de overtuiging van het recht der

idee van de bestemming der Duitsche nationaliteit heeft de

leidende geest van den laatsten oorlog den jammerlijken

moed geput om zoo nameloos onbarmhartig te wezen.
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Hierin nu, ideën te volgen, ideën tot leiddraad en

grond van staatkundige handelingen te maken
,

juist

hierin bestaat de valsche staatkunde
,

en tegen deze

valsche staatkunde heeft Holland steeds gestreden, te-

gen haar is Hollands bestaan een bestendig protest.

Men beschouwt gemeenlijk het Graafschap Holland in

de middeleeuwen als een onderdeel des Duitschen Rijks,

en meent, dat het aan de Rijkswetten gehoorzaamheid

en aan den persoon des Keizers onderdanigheid ver-

schuldigd was. Deze voorstelling is onjuist. Ten gevolge

van de invallen der Noormannen
, die de Keizerlijke

legermachten buiten staat waren af te weren, was in

deze streken een volkomen zelfstandigheid en onafhan-

kelijkheid ontstaan. Het Rijk was in gebreke gebleven

den landzaat te beschermen. Men had zich zelven moe-

ten helpen, en daartoe op eigen gezag, door den nood

gedrongen, moeten handelen, om deels door beleid, deels

door dapperheid, als een landbouwend, veetelend, scheep-

varend en handeldrijvend volk te kunnen blijven bestaan.

Dat de Keizer hier Hertogen aanstelde, van Noordsche

afkomst
, op welke hij zelf niet vertrouwen kon

,
ja ,

die

zich jegens hem persoonlijk vijandig betoonden, deed
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natuurlijk niets af om hier een geregeld bewind, aan

het Keizerlijk opperbewind ondergeschikt, in te voeren,

of maar mogelijk te maken. Neen! genot van een

geregeld gezag
,

aanvoering , machtig genoeg om hen

te beschermen
,

zulks hadden de ingezetenen van

dien kant niet te wachten. Zij hadden die weldaad

te danken aan de nazaten van een der Graven, door

Karei den Grooten in Friesland aangesteld. Dezen wa-

ren in het gewest, dat thans Holland heet, maar toen

onder de benaming Friesland begrepen , tot het be-

zit van belangrijke goederen gekomen. In eenen tijd,

zoo als wij ons dien van de negende en de tiende eeuw

in deze streken moeten denken, gaat alle gezag van

grondbezit uit. Bij ontstentenis, namelijk, van eenigen

vertegenwoordiger van den ver verwijderden Keizer

,

moest de grondeigenaar de rechten en plichten van den

soeverein zelf uitoefenen. Schoot hij daarin te kort, dan

verviel hij met zijne onderhoorigen licht onder het ge-

weld van een aanmatigenden nabuur ,
wereldlijk of gees-

telijk
, al kon die daartoe geenerlei degelijken rechtsgrond

te berde brengen. Op die wijze dan waren de bedoelde

nazaten der Friesche Graven feitelijk soeverein op hunne

goederen en oefenden zij bovendien gezag over alle in-

gezetenen, die in hunne nabuurschap onder hun beleid
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veiligheid en verzekerdheid zochten en vinden konden.

Intusschen streefde de Bisschop van Utrecht naar de

vestiging van zijn gezag in Friesland, en zag zich na

het uitsterven der Karolingers in Duitschland aldaar een

Duitsch Vorstenhuis den koninklijken titel opdragen.

Dit een en ander moest die Heeren in Holland, voor

zoo verre zij op onafhankelijkheid aanspraak maakten,

bedenkelijk voorkomen. Op grond van zijn zich over

Friesland uitstrekkend en in dien tijd noodwendig met

wereldlijke middelen te handhaven gezag kon de Bisschop

van Utrecht; op grond van de bij zekere verdragen af-

gebakende grenzen van Duitschland of Lotharingen kon

de Koning van Duitschland zich oppergezag over hen

aanmatigen. Dit nu wilde Dirk de Eerste voorko-

men. Wat hij bezat , had hij aan geens Vorsten beschik-

king te danken, en aan een ander, die daarop geen

hooger recht kon laten gelden , was hij ongezind iets van

zijn gezag af te staan. Wat doet hij derhalve? Hij

draagt zekere landen van zijn bezit op aan den verte-

genwoordiger der Karolingers
,
gezeten op den Franschen

troon , om ze van dezen weder in leen te ontvangen.

Zoo was hij door een onwedersprekelijken rechtstitel tegen

elke aanmatiging gewapend. Geen Bisschop van Utrecht

kon het gezag van den nazaat van Karei Martel, die
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het bestaan des bisdoms verzekerd had; geen Bisschop

hoegenaamd kon het oppergezag van den door den Paus

gezalfden Keizer wraken. En wat den Duitschen Koning

uit het Saksische Huis betreft, deze zocht juist in den-

zelfden tijd bekrachtiging van zijn gezag bij denzelfden

Keizer Karei den Eenvoudigen in Frankrijk. Zoo was

er geenerlei rechtsgrond, waarom Dirk I meer aan Hen-

drik I van Saksen, dan Hendrik I aan Dirk I zou ge-

hoorzamen.— Het Karolingische Huis raakte ook in Frank-

rijk het bewind kwijt, en het Koningschap, dat zich

eerst tegen het eind der tiende eeuw aldaar vestigde,

kon natuurlijk op geenerlei gezag over Holland aanspraak

maken. Zoo stond de Graaf daar als volstrekt soeverein

,

die, gelijk Floris de Vijfde het werkelijk uitsprak, zijn

gezag hield van Gode en van geenen menschelijken Vorst

ter wereld. Op grond der idee van de Algemeene Kerk

kon de Bisschop van Utrecht; op grond der idee van

het Keizerschap kon de Duitsche Koning zijn gezag over

Holland trachten te doen gelden; doch had de Graaf

van Holland, hadden de Hollanders daarvoor het hoofd

gebogen , zij zouden zich hebben laten misleiden door eene

valsche staatkunde , die de werkelijke belangen van vrije

menschen dienstbaar maakt aan een hersenschim, wier

verwezenlijking geweld vordert en bloed kost. Daarom
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hebben de Graven van Holland geene zwarigheid be-

hoeven te maken om daden van soevereiniteit te plegen,

hoedanig de oprichting was van den tol te Dordrecht

door Graaf Dirk den Derden, en wanneer de Bisschop

van Utrecht of andere Kerkvorsten en de Keizer zelf

krijgsgeweld in Holland brachten, heeft Holland zonder

eenige gewetenswroeging, ja met de bewustheid der ver-

vulling van een heiligen plicht
,

die krijgsscharen als

ingedrongen rooverbenden verslagen. In andere tijds-

gewrichten wederom ontkwam het kleine land, als door

een gunstige beschikking, aan het gevaar van aan het

Rijk onderworpen of verbonden te raken, en zoo, in

de dertiende en de veertiende eeuw , Graven van Holland

verdragen hebben aangegaan
,
waarbij ’s Keizers opper-

gezag, al of niet rechtstreeks, erkend werd, men be-

denke wat in die eeuwen het Keizerschap was. Of de

Keizer was ongeloofelijk zwak en afhankelijk van wie

hem ondersteunde, óf, zoo hij krachtig was, had hij

gemeenlijk de Kerk of althans de helft van zijn Rijk

tegen zich ,
weshalve wie hem erkende , veeleer den Kei-

zer aan zich, dan zich aan den Keizer verplichtte. In

zoo verre was de krachtige Keizer ruim zoo machteloos,

als de zwakke. Niemand had de voorstelling, dat het

Keizerschap iets meer wezenlijks zijn kon, en hoe zou
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men dan hier in Holland hebben kunnen scliroomen een

naam-Keizerschap te erkennen; hoe hebben kunnen be-

doelen, zich daarmede van een wezenlijk recht te ont-

doen?

Tegen het einde der middeleeuwen kwam in Holland

het Fransche Huis der Hertogen van Bourgondië aan

het bewind. Dit Vorstengeslacht had eene eerzucht,

die, had hen eenig verband met het Roomsche Rijk

der Duitsche natie belemmerd, dit waarlijk niet zou heb-

ben ontzien. Maar de vrijheden der Nederlanders moes-

ten zij wel ontzien. En toen ten laatste, in den per-

soon van Karei den Vijfden, de Heer inde Nederlanden

en in Holland zelf Keizer was geworden, was hij er op

bedacht om zijne stelling als Heer der Nederlanden te

gebruiken, ten einde in Duitschland meer dan zijne voor-

zaten te gelden, veeleer dan dat hij zijne Keizerlijke

waardigheid zou hebben willen aanwenden om de Ne-

derlanden
,
in het belang van een hem misschien vreemd

opvolger op den Keizerstroon, nauwer met het Rijk te

verbinden. Trouwens eerst in dezen tijd werd de Vor-

stenmacht, daar zij door een krachtiger beheer gediend,

en door vaste plaatsen en gewapende benden verweerd

werd, van ernstige beteekenis. Maar hoe weinig de

Hollanders die macht tegen hunnen zin wilden aange-
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wend zien; hoe afkeerig zij er van waren om de hulp-

middelen van hun land dienstbaar te laten maken aan

de grootheid van een Vorst, aan den waan van eene

hooge roeping in de Christenheid, in één woord, aan

eene valsehe staatkunde, zulks bleek onwedersprekelijk

uit Hollands opstand tegen den zoon van Karei den

Vijfden , een opstand met het uitgesproken doel voortge-

zet om de algemeene monarchie in het Huis van Oos-

tenrijk te bestrijden.

Juist derhalve toen de Vorstenmacht zoo gegrondvest

was beginnen te worden, dat er niet langer mede te

spotten viel, zorgden de Staten die macht aan zich te

trekken, en ze zelven uit te oefenen, en zij deden het

op eene wijze, die de Vereenigde Provinciën spoedig

tot de vaardigste en geduchtste Mogendheid maakte.

Toen, in de eerste twintig jaren der zeventiende eeuw,

zagen de Staten-Generaal hunnen invloed en gezag bui-

ten de grenzen van hun gebied uitgebreid, niet door

geweld , maar alleen door den roem , dat zij hunne macht

tot bevestiging der vrijheid en tot bescherming van ver-

drukten aanwendden. In 1612 was er een verdrag tus-

schen de Republiek der Vereenigde Provinciën en de

stad Lubek , de eerste Kwartierstad der Hanse , tot stand

gekomen. Deze stad, uit het voorbeeld der Republiek
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bespeurende wat een krachtig verbond tusschen Steden

en Gewesten vermocht om kwaadwillige en hebzuchtige

Vorsten in ontzag te houden, had gewenscht door aan-

sluiting aan Holland kracht te bekomen, ten einde niet

langer van de willekeur van den Koning van Denemar-

ken afhankelijk te zijn en bij machte te wezen om in

het algemeen de Noordsche Mogendheden en de Noord-

Duitsche Vorsten te nopen hare vrijheden en handelsbe-

langen te ontzien. Aan de Staten-Generaal werd het bestuur

over de gemeenschappelijke zaken toegekend , en Lubek

zou een negende van de kosten betalen
,
die een gemeen-

schappelijke oorlog vorderen zou. En niet alleen Lubek,

maar de Hansesteden over het algemeen waren bedacht

om het voorbeeld der Noord-Nederlanders te volgen.

Zij zouden hare militie op de leest van der Staten

krijgsvolk schoeien, en Prins Maurits, in tijd van nood,

tot opperbevelhebber aannemen. Dit was de tijd, dat

in de Noord-Duitsche steden als een adem van nieuw

leven woei. Haar zelfvertrouwen was verhoogd, en zij

grepen moed om zich weerbaar te maken tegen heersch-

zuchtige aanslagen. Hollandsche ingenieurs riepen zij

in en zij omgordden zich met nieuwe wallen volgens

het Nederlandsche stelsel. En hoe levendig drukten de

Afgevaardigden van Magdeburg en Brunswijk het gevoel
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uit, waarvan de Nederlandsche Republiek de gemoede-

ren vervulde! In het najaar van 1613 in den Haag

gekomen om gebruik te maken van de gelegenheid ,
die

het verdrag met Lubek aan anderen opende om toe

te treden, spraken die van Magdeburg in dezer voege:

Zij bewonderden de Republiek, die zich door de god-

delijke Voorzienigheid in hare onnaspeurlijke wijsheid de

voortplanting en handhaving van de rechten der volken

zag toevertrouwd en bij zulk een geweldigen aanwas van

voorspoed, door hare vroomheid en kloekheid van de

hooge goddelijke Majesteit verworven, zich tegen niemand

hatelijk of afgunstig, maar veelmeer naar den aard des

allerhoogsten Gods zelven meegaande en goeddadig be-

toonde. — En die van Brunswijk verklaarden ,
dat

binnen en buiten het Rijk wijd en zijd het gerucht

weergalmd had van het door de Republiek met Lubek

gesloten verdrag, en zij waren gekomen om met eigen

oogen te zien wat hun was aangezegd.— En niet alleen

bij de Duitsche Steden ontwaakte de moed om zich

vrij te gevoelen en zich de middelen te verschaffen ten

einde die vrijheid te verdedigen ; maar de vertegenwoor-

diger van dat Vorstenhuis, hetwelk eerst in Noord-Duitsch-

land en ten laatste in gansch Duitschland alle anderen

heeft weten te overvleugelen, betoonde zich toen wijzer
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dan de andere Noord-Duitsehe Vorsten, die niets aan den

dag legden , dan machtelooze jaloezij . De Keurvorst van

Brandenburg, die aan de bescherming der Staten-Generaal

verschuldigd was, dat hij zich, als medeërfgenaam der Her-

togen van Gulik en Kleef, in dit laatste Hertogdom kon

staande houden, ook hij wenschte zich aan de staatkunde der

nieuwe Republiek aan te sluiten en zich het voorbeeld,

dat zij aan de wereld gaf, ten nutte temaken. In dezen

zin spraken zijne Gezanten in September 1615. Zij be-

tuigden
,

uit naam van hunnen Vorst
, dat het Hun

Hoog-Mogenden
,

zijne trouwe naburen
, waren

, door

wier hulp naast God, niet slechts zijn persoon, maar

ook wat van de Guliksche en Kleefsche erflanden nog

in zijne handen was gebleven , aan het geweld der Span-

jaarden was ontrukt. Het doel dier Spanjaarden was,

door het ingewand van den Keurvorst van Brandenburg

op de Nederlanden aan te vallen. Dus had hij met

hen één belang, en daartoe zou hij met hen samen-

werken: niet alleen zou hij van zijne bestaande macht

partij weten te trekken , maar van onze Republiek

geleerd hebbende ,
wat de zenuw was van den Staat

, zou

hij zich, door den handel van Königsberg op Amsterdam

te bevorderen , hulpbronnen verschaffen. —
Zoo viel aan de Republiek der Vereenigde Provinciën,

7*
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zonder dat zij op iets anders bedacht was dan op de

handhaving van eigen recht , eene uitkomst in den schoot

gelijk de valsche staatkunde er op uit is zich met ver-

metele berekening door geweld te verschaffen
, en zoo

doende zou zich een Rijk van Noord-Europeesche Ver*

eenigde Staten hebben kunnen vormen , waar de afstam-

melingen van een tweetal Vorstenhuizen
,
dat van Oranje

en van Brandenburg, mits zij de gemeene zaak op echt

Vorstelijke wijze belangeloos hadden willen dienen, aan

het hoofd der legers en der vloten , eenen weergaloos

eervollen werkkring hadden kunnen vinden.

Doch ook in dezen tijd liet zich de valsche staatkunde

niet onbetuigd, en dat tot in het hart van de Repu-

bliek der Vereenigde Provinciën toe. In den triomf

eener praktijk
,
welke de Gemeenten in staat stelde hare

eigene belangen te handhaven
, zag de Noord-Duitsche

Vorstenstand zijnen ondergang te gemoet. Tot dien

Vorstenstand behoorde door geboorte en vermaagschap-

ping Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Stadhouder

van Friesland, en weldra had Oldenbarnevelt , de ziel

van al der Staten handelingen, in hem een feilen tegen-

stander. Zoo men de driften der Calvinisten vleide,

die zich de verovering der wereld en den ondergang van

het Katholicisme ten taak gesteld achtten
,
zou de oor-
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log hervat worden ,
die trouwens bij de heroveringsplan-

nen der Jezuiten onvermijdelijk scheen. Ware Olden-

barnevelt niet ten val gebracht, waarschijnlijk zou de

veerkracht der vrije Duitsche bevolkingen de benden der

Katholieke Duitsche Ligue in ontzag hebben weten te

houden; doch nu werden de wapenen des Konings van

Denemarken ingeroepen
, en de verdediging van het geloof

werd het voorwendsel, waarvan men zich bediende om

het aangevangen werk van de zelfstandigheid der Noord-

Duitsche Steden , hetwelk bepaaldelijk tegen den Koning

van Denemarken gericht was geweest, weder af te bre-

ken. Ware de hoop vervuld , met welke de hoofden van

de partij der Gereformeerden den oorlog aanvaard of

hervat hadden
,

zoo zou de Koning van Denemarken

meester geworden zijn in den Nedersaksischen Kreits;

het Huis van de Palts zou het Huis van Oosten-

rijk hebben overvleugeld, en de Koning van Spanje,

in de Zuidelijke Nederlanden en op alle zeeën door de

Republiek der Yereenigde Provinciën bestreden, zou zich

gelukkig hebben mogen achten
,
zoo hij , door de over-

dracht van zijn recht op de Nederlanden, Prins Maurits

had kunnen bevredigen. Ziedaar berekeningen eener

valsche staatkunde. Zij mislukten, doch niet zonder dat

de handelingen
,

tot welke zij geleid hadden , veel goeds.
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dat aan het ontkiemen was, hadden verstikt. Dat die

valsche staatkunde in den boezem der Republiek een

onverwinnelijken tegenstand had gevonden, bewees het

schavot van Oldenbarnevelt : immers zoo bleek , dat zij

slechts door bloedstorsting had kunnen zegevieren. Maar

met het leven van ’s Lands advokaat roeide men zijne

beginselen niet uit: integendeel deze bleven het richt-

snoer van de politiek der Staten en het geheim van den

invloed en de kracht der Republiek.

Inderdaad , in plaats van de eer- of heerschzucht van

eenen Vorst te dienen, bleef het Gemeenebest de val-

sche staatkunde in Europa bestrijden.

Al de pogingen van Spanje , met de verbazendste vol-

harding telkens hervat, mislukten; al de plannen der

Spaansche staatslieden in vereeniging met het Duitsehe

Keizerrijk en ook met Denemarken beraamd, werden

verijdeld; al hunne hoop op eene zege, door Karei I van

Engeland over zijne onderdanen te behalen
, en vooral op

eene omwenteling in Frankrijk, waardoor de Republiek, zoo

het scheen, tot vrede zou gebracht zijn, al die hoop werd

teleurgesteld. Eindelijk schoot Spanje niets anders over,

dan de Vereenigde Provinciën als zelfstandige Mogend-

heid te erkennen, en vrede met haar te maken, ja,

hare staatslieden te vleien
,
ten einde in de vroegere vij-
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andin een bondgenoot tegen de steeds vermeerderde

macht van Frankrijk te bekomen. Inderdaad, Frankrijks

macht was sedert het bewind van den Kardinaal de Ri-

chelieu steeds aangewassen
,
en was het de taak der Re-

publiek de algemeene monarchie te keer te gaan
,
dan

vond zij weldra de gelegenheid om zulks te toonen door

Frankrijks heerschzucht paal en perk te stellen. Maar

dan moest ook deze Mogendheid de Republiek als een

onverbrekelijken slagboom aantreffen op den weg, die

haar naar het doel, de onderwerping der Westersche

wereld, voeren moest. Zoo was het. Reeds toen Lode-

wijk XIV nog een knaap was
,

knoopte een Duitsch

Vorst ') onderhandelingen aan met het Pauselijke Hof

om de Duitsche Keizerskroon in het Huis van Bourbon

over te brengen , en van dien tijd aan zweefde het denk-

beeld van Philips den Schoonen van Frankrijk, die zij-

nen broeder tot Keizer had willen doen verkiezen
, en van

Frans I, die met Karei V naar de Keizerskroon mede-

gedongen had, bestendig voor den geest van den schit-

terenden Franschen Koning: kuiperijen tegen Oostenrijk,

giften en jaarwedden aan Duitsche Vorsten, beloften en

verleidelijke voorstellingen van allerlei aard moesten de

') Philips Wilhelm, Hertog van Palts-Neuburg
,
rcgccrend her-

tog van Gulik en Derg.
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uitvoering voorbereiden. Maar Holland voorzag in de

volvoering haren ondergang. Het Keizerrijk, aan Frank-

rijk ten deel gevallen, zou een macht vestigen voor de

Republiek gevaarlijker
,

dan het Huis van Oostenrijk

haar immer had kunnen wezen. Dus bood hare staat-

kunde een onverdroten en zoo door behendigheid als

door kloekheid onoverkomelijken tegenstand tegen Lo-

dewijks raadslagen
, door de geslepenste staatslieden

gediend. Eindelijk moest de Koning tot wapengeweld

de toevlucht nemen en besluiten de Republiek te ver-

nietigen. Ware hij er in geslaagd, hij zou allen tegen-

sprekers van zijne grootheid den mond hebben gestopt.

Al wat tot dusverre nog altijd in het bestaan der Re-

publiek eenen steun gevonden
,
en op hare macht eenige

hoop gebouwd had, zou beschaamd zijn geworden; alle me-

dedinging zou voor den overwinnaar der oproerlingen ,
die

Spanje niet tot rede had kunnen brengen, de vlag gestreken

hebben. De wereld zou voor Lodewijk hebben gebogen:

het zou één Rijk, onder eenen Keizer van de Fransche

natie, geworden zijn.

Doch de Republiek, aanvankelijk voor een deel overrom-

peld, hield den zegevierenden tocht aan de grenzen der Pro-

vincie Holland tegen; matte den Koning en zijne legermach-

ten af door de uitwerking van aangeknoopte bondgenoot-
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schappen en weldra ook door het krijgsbeleid van den Prins

van Oranje, dien zij aan haar hoofd had geplaatst, en Europa

was voor de algemeene monarchie, voor een alles omvattend

Keizerrijk, voor den triomf eener ijdele staatkunde gered.

Zoolang evenwel Engeland nog ééne lijn met Frankrijk

kon trekken; zoolang het den Koningen van Groot-Britannië

aan den toeleg haperde om een tegenwicht tegen Frankrijk

te vormen; zoolang de Stuarts in Lodewijk een bescher-

mer zochten tegen den geest, dien zij bij hunne eigene

onderdanen duchtten
,
— zóó lang was het bestaan van

de Republiek der Vereenigde Provinciën niet verzekerd,

en zag zich Europa van Frankrijks zijde door het gevaar

der algemeene monarchie bedreigd. Doch op nieuw en

krachtdadiger dan ooit werd dit gevaar afgewend door

den stouten tocht, dien Prins Willem III, door Holland

ondersteund, kon ondernemen om den Britschen troon

te gaan beklimmen.

Aldus was Engeland een tegenwicht tegen Frankrijk

geworden , en zoo eene Mogendheid naar de vestiging

van een meer dan bloot ideaal Westersch Keizerrijk

streefde
,

zij kon voortaan niet hopën te slagen zonder

,

aanvankelijk ten minste, Engeland tot bondgenoot te heb-

ben. Het was dan ook door eene bedekte alliantie met

Groot-Britannië gesteund, dat de ondernemende Keizer
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Jozeph II in Duitschland op Frcderik den IVeeden

wraak dacht te nemen en Rome tot zijne andere hoofd-

stad hoopte te maken. Wilde de Republiek der Ver-

eenigde Provinciën hare eigenaardigheid en de staatsrege-

ling
,
waaronder zij groot was geworden , behouden , zoo

had zij alle reden om de verwezenlijking dier plannen

te duchten '). VaBdaar vijandelijkheid tegen Engeland,

en, niet alleen om het belang van den handel, maar

ook om staatkundige redenen, ondersteuning der op-

roerige Noord-Amerikaansche Britsche Koloniën ; vandaar

vooral innige aansluiting aan Frankrijk.

Doch weldra zou uit datzelfde Frankrijk weder het

oud gevaar zich onder eene andere leuze opdoen. Er

ontwikkelde zich eene leer, die alle tronen wilde omver-

werpen om de idee der menschheid ten troon te heffen.

Eene Republiek zou er over Europa , zoo ver men slechts

reiken kon, gesticht worden, onder wier banier alle le-

den van den Staat , zonder onderscheid van stand of natie

,

met gelijk recht bedeelde burgers en naar het recht der

natuur vrije menschen , alle tot dus verre misdeelden

*) Zie een opstel over den Hertog L. E. v. Brunswjjk, dat, in

de Verslagen en Mededcelingen der K. Akad. v. Wetensch. (Afd. Lelt.

H Reeks, D. I. 206—227) geplaatst, in een volgend Stuk dezer

Voorleiingen zal herdrukt worden.
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voortaan goed verzorgd zouden wezen. Ziedaar een alge-

meen Rijk verkondigd, wel geen universeele monarchie,

als het Huis van Oostenrijk bedoeld had en het Huis

van Bourbon een enkele maal had meenen te grijpen,

maar oneindig erger. Er is nu eenmaal geen vrucht-

baar bestaan voor menschen en Staten mogelijk , dan in

zoo verre een ieder blijft op de plaats, waar hij staat,

en put uit de bron , die hem ter hand is. l)e macht

,

die voorgeeft den individu uit zijn bijzonderen stand op

te heffen en hem een deel belooft aan een bron van alge-

meene wateren ,
oefent eene doodelijke verleiding : want

algemeene wateren zijn er niet: hun bestaan is een schijn

als de luchtspiegeling in de woestenij : er is geen lafe-

nis dan bij de vrucht van den arbeid der liefde door

eiken mensch verricht. Onder die leus van gelijkheid

grijpt er niets anders dan vernietiging der vruchten van

eenmaal verrichten arbeid plaats, en de heerschappij van

zulke denkbeelden , werd zij niet gekeerd ,
zij zou duren

totdat alles opgeteerd was en de laatste mensch na

met den roof, aan den voorlaatsten ellendeling gepleegd,

zijn bestaan gerekt te hebben, in stommen waanzin was

neergezonken. Dien dood op den bodem, dien geopen-

den afgrond des algemeenen ondergangs, voorwaar, ziet

men niet, wanneer afschaffing van misbruiken, leniging
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gend onrecht, verdrijving van menschonteerende voor-

oordeelen wordt gepredikt, en maar al te velen in ons

vaderland begroetten de omwenteling van Parijs als het

morgerirood van een schooner dag voor de raenschheid

,

in wier schoot ons vaderland, niet meer als een hals-

starrig deel
, door grenzen van vooroordeel afgescheiden ,

maar met alle natiën van goeden wil verbroederd, zou

zijn opgenomen. Het algemeene Rijk, dat in onze

Republiek steeds een tegenstandster tot den dood had

gevonden
,
won hier de meerderheid ,

nu het zijn wezen

ontveinsde achter het masker eens gebieds zonder een-

hoofdig gebieder. De onnoozelen, zij hadden de ware

kennis niet: de ware kennis herkent den Booze onder

elke vermomming , en de waarlijk verlichte mensch

geeft zijn arm hart niet aan een Afgod, meenende een

God te aanschouwen.

De heerschappij der gelijkheidsleer werd gekeerd, en het

Rijk zonder eenhoofdig gebied vond één Hoofd en ge-

bieder in Napoleon den Eersten. Nu waren er weder

in ons vaderland, die den man, welke het Westersch

Keizerrijk, den troon van Karei den Grooten, herstelde,

maar thans ter eere van Frankrijk en met omverwerping

van het Keizerschap der Duitsche natie, als den stichter
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un het Godsrijk liederen toezongen, als den Vorst, die

op den ondergang van het particularisme, die gevloekte

aanleiding van altijd vernieuwde oorlogen, den algemee-

nen vrede zou grondvesten, om de rampzalige menschheid

eindelijk eens in de haven der rust te doen aanlanden.

Zie, aardrijk, zie uw scepters duiken!

De onlzaclilijkc Aadlaar is niet meer:

Ken nieuwe tijdkring gaat ontluiken:

Reeds daalt hij uit de wolken neer.

Reeds schittert in een gloed van stralen

Een scepierslaf van meer dan goud!

Geen aardkreits kan zijn glans bepalen,

Geen arm van aardomzwnlpcnd zout!

Is ’t waar, herrijst na zoo veel eeuwen

Het eeuwig Godsrijk der Hebreeuwen

,

En krimpt de Maan haar horens in?

Verschijnt de Middagzon in ’t Oosten,

Om Hagnrs zwervend zand te troosten

Van d'ovcrmoed der Muslamin?

Verbeelding, sta! en gij, valt open.

Gij, poorten! die de toekomst sluit!

Een aard, met zooveel bloed bedropen,

Schiet palmen en olijven uit!

Het zwaard, gekromd op menschcnschonken,

De spies, van ’t bloed der Helden dronken.

Doorklieven ’t land als ploeg en spa;

En ’t klateren der schriktrompetten

Verkondigt blijde vredewetten,

En ’t eind van ’s Hemels ongena!
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Spocdl aan, ó heuchclijke dagen,

Ten koste van wat bloed het zij

!

Spoedt aan in ’s Hemels welbehagen!

Herstelt des aardryks Monarchy!

Ja, moeten wij door stroomen waden,

In zeeën van ellenden baden.

Totdat die groote dag verschijn’

;

Wij lijden, dragen, hopen, zwijgen!

Hij zal, hij zal ter kimme stijgen,

En ’t mcnscbdoin zal gelukkig zijn.

Zoo zongeen Hollander, zoo Nederlands grootste dich-

ter van dien tijd. Meer geestelijk , en tegelijk meer vader-

landsch is de toon van Bilderdijks kweekeling da Costa:

Niet eeuwig ligt de menschheid neder:

Daar komt een Rijk, dat niet vergaat.

Zoek slechts zijn kiem in eik noch ceder.

Maar in ’t verborgen mostaardzaad.

Van uit de nederige dalen

Zal ’t ’s aardrijks hoogten nederbalen.

Dus het kleine en geringe, niet het hooge en aan-

zienlijke brengt het ware Godsrijk nader. Da Costa

gelooft aan zijne komst:

De aloude profecyen zweven

Met deze galmen de eeuwen door:

Des aardryks vloek wordt opgeheven —
Maar de offerlydenskelk gaat voor!

en niet de bloedige triomf van een ongenadig tiran ,
— of

het moest zijn dat zijn hoogste oogenblik tevens zijn

laatste oogenblik ware.
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Wij, Nederlanders, hebben, met den val van Napo-

leon den Eersten, ons volksbestaan meer herkregen, dan

herwonnen. Hoe het zij , wij verheugen ons in het bezit

der onafhankelijkheid. Maar wanneer ooit het geweld

den stillen ,
neen ! den luiden wensch van Duitschland

tot vervulling zal willen brengen
;
wanneer welke vorm

van dwang ook , dat wat volgens staatslieden en geleer-

den in den aard der zaak, in de noodwendigheid der

dingen ligt opgesloten, zal willen doordrijven en Neder-

land nopen om zijn zelfstandig bestaan op te geven, —
zullen dan de Nederlanders het Duitsche Keizerschap

met tonen welkom heeten, als waarmede BUderdijk in

een oogenblik van bedwelming Napoleons opgegane zon

aanbad, of zal de ongestorven llollandsche zin tegen

de algemeene monarchie blijven getuigen, en beseffende

dat elke menschelijke ordening voorloopig is en zijn moet,

geen eindvorm van de ontwikkeling der mensschheid

erkennen? Zal dan Holland het behoud der kleine na-

tiën als de bron doen gelden, waaruit het gezamen-

lijke menschdom welvaart en leven put, en in plaats

van te roepen: wij hebben geenen Koning dan den

Keizer, zijnen eigen Koning handhaven? Van al de

leden, die thans tot het Duitsche Keizerrijk behooren,

dit kan men met waarheid verklaren, zou het, reeds
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vóórdat zij daarin waren opgenomen
, verraad geweest

zijn, zoo zij in een eervollen oorlog, waarin een deel van

Duitschland gewikkeld was geraakt, partij voor het bui-

tenland gekozen hadden. Dit bewijst, dat, reeds vóór

de invoering van den nieuwen vorm der eenheid
, tusschen

al die leden nationale eenheid bestond. Doch van

ons vaderland vermag geen schepsel te verklaren, dat

wij eene daad van trouweloosheid zouden plegen
,

zoo

wij in geval van een Europeeschen oorlog met Engeland

of Frankrijk
,

bij voorbeeld
, een bondgenootschap sloten

tegen Duitschland. Wij zijn Duitschers, zuivere Duit-

schers, zoo goed als eenig lid van het Duitsche Keizer-

rijk; maar wij hebben door daden, in den loop eener

duizendjarige geschiedenis door ons volk volbracht, vol-

komen vrijheid verworven om een zelfstandig standpunt

in te nemen, en op onze wijze den Duitschen geest te

begrijpen en te vertegenwoordigen. Van hetgeen het

belang van de ware goederen der menschheid en bij

gevolg ook het hoogste belang van Duitschland mede-

brengt, behooren wij de zelfstandige beoordeelaars te

blijven, en in zulk een vraagstuk besluiten te nemen,

zoo als het ons goed zal dunken, zonder daarop raad

bij eenig Keizerlijk bewind in te winnen.

Dit zullen de verstandigen in Duitschland erkennen,
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en toch gelooven zij , dat de tijd van het afzonderlijk

bestaan van Nederland voorbij is
;
dat er een vorm van

het Duitsche volkswezen is gevonden
,

waaraan geen

Duitsch element zich op den duur zal vermogen te ont-

trekken. De eisch van Duitschlands staatkundig belang

is hun bedunkens van dien aard en zoo krachtig, dat

wat zich daartegen aankant of maar daaraan niet dienst-

baar zijn wil, verpletterd moet worden, zoo het vreemd,

en in Germaniës schoot opgenomen moet worden, zoo

het oorspronkelijk Duitsch is. De Duitschers zijn een

edele natie, beschaafd, menschlievend : liefst zouden zij

dus zien, dat de aansluiting van tot nog toe weerbar-

stige Duitsche elementen goedschiks en zonder geweld

plaats greep: wie ook zou het geweld niet liever vermij-

den P Maar moet er nu eenmaal geweld gebruikt worden

,

des te erger voor den zwakke, die zulke maatregelen

noodig maakt. Noodig maakt, zeg ik: want de Duit-

schers zijn op een weg, waarop het onmogelijk schijnt

en ten minste uiterst moeilijk zijn zal , te keeren. Dit is

evenwel de triomf der menschelijkheid
, dat men nimmer

in een toestand gerake , waarin men de keus van handelen

niet vrij heeft of door zijn vroegere handelingen gedwon-

gen is om in een bepaalde richting voort te gaan, al

leidt ze tot daden, die het menschelijk gevoel moet wra-

8
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ken. Dan is de menseh in eene stemming om uit te

roepen : God wil het ! Maar dan is juist het bewijs gele-

verd, dat, vermits hij zijne vrijheid kwijt is, de Geest

Gods hem heeft verlaten: want waar de Geest Gods

is , daar is vrijheid. . . . Doch daaruit dat iets in strijd met

den Geest Gods zou gebeuren, vloeit volstrekt niet voort,

dat het niet gebeuren zal. Dus vraag ik dan op nieuw,

zoo die logica der gebeurtenissen , met stelselmatige

geleerden of opgetogen dichters tot profeten en met on-

verbiddelijke staatslieden tot uitvoerders, zich eenmaal

tegen ons volksbestaan laat gelden
,
zullen wij dan in

staat zijn om dat volksbestaan te handhaven? De ana-

logie der historie is tegen ons. Er zijn vóór ons

kleine volken geweest, wier taak het was tegen de val-

sche staatkunde te strijden
, en tegen de algemeene mo-

narchie te getuigen. Ik bedoel Israël en Athene. Wat

is hun lot geweest ? Israël is aan de slavernij van

Egypte ontkomen en heeft zijn zelfstandig bestaan, ten

spijt van het Rijk der Pharaos vermogen te vesti-

gen ; maar het is voor Assyrië en Babel bezweken.

Athene heeft de Perzische overheersching zegevierend

afgeslagen, maar het heeft zijne onafhankelijkheid door

Macedonië vernietigd gezien. Zoo hebben beiden Israël

en Athene zich weten te handhaven tegen een ont-
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zaggelijk machtig volk , doch dat hun vreemd was

en geen verwante of ten minste geen naverwante taal

sprak
; maar zij hebben hunne onafhankelijkheid moeten

opgeven aan natiën, die hun nader stonden en een

naverwant dialekt spraken. Ook wij hebben ons aan

de tirannij van den ons vreemden Spaanschen land-

aard weten te ontworstelen, — zullen wij voor de uit-

breiding van het Rijk der ons zoo naverwante Duitsehers

moeten onderdoen? Wanneer wij tot een toestemmend

antwoord besloten, zouden wij niet, als Napoleon en de

Pruisen, uit de wet der geschiedenis tot onze glorie en

de vernedering van anderen , maar tot onzen val en de

grootheid van anderen besluiten. Doch zijn diegenen

overmoedig, die hunne grootheid uit een soort van eeu-

wig raadsbesluit afleiden, lafhartig zouden wij zijn, zoo

wij ons door eene redenering, op zulke geschiedkundige

beschouwingen gegrond, lieten verleiden om de handen

in den schoot te leggen, en ze niet ter onzer verdedi-

ging gebruikten. Ja! maar, als men vooraf weet, dat

het nu eenmaal zóó over ons bestemd is, en niet an-

ders? Is het dan niet verstandig, zich te schikken en

geen verwoesting over zich te halen? Zoo spreke, wie

het recht niet vóór zich heeft, noch door zijn plicht,

die, op strafte van eerloosheid
,
gebiedt dat recht voor te

Digitized by Google



HG

staan, genoopt wordt zich te handhaven. Maar wanneer

men, zoo men niet pal stond, zijn plicht zou verzaken

en zijn eer verliezen, daar vrage men niet, wie van

beiden de sterkste is, of wat noodwendig geschieden

zal, maar, al ware het met de zekerheid van verslagen

te worden, men strijde niettemin! Of is een eerloos

leven een aannemelijk goed? en is dit leven meer dan

schijn? Is de inspraak van den plicht, is het werk

der liefde, die zich niet getroosten kan in de oogen der

geliefden eerloos te wezen
,

niet het eenige dat ons iets

blijvends geeft? Een volk, bij hetwelk zulke gevoelens le-

ven, kan ondergaan, maar zonder eer ondergaan kan het

niet. De kinderen eener natie , die zich ten taak gesteld

ziet, tegen den valschen schijn van het tijdelijke en

vóór de werkelijkheid der eeuwige dingen te getuigen,

zijn tot troost en leering van andere geslachten gehouden

van hun geloof te doen blijken, en stervend te bewij-

zen, dat zij hunnen plicht niet meenen te mogen verza-

ken en de overtuiging koesteren , dat zij
, dit leven

latend, niets verliezen, maar alles winnen.

Toen Napoleon , uit Elba teruggekeerd
,

in de maand

April van het jaar 1815 onze grenzen naderde en de

studenten almede een korps vrijwilligers gevormd had-

den om de pas herkregen onafhankelijkheid te gaan ver-

Digitized by Google



117

dedigen
, trad de Hoogleeraar van der Palm op en sprak

in de St. Pieterskerk te Leiden eene rede uit om den

landzaat stervensmoed bij te zetten en de jongelingschap

voor te houden, hoe zij zich van hunnen verhevenen

plicht als verdedigers des vaderlands naar den eisch

konden kwijten. Hij deed het met deze bijbelwoorden:

//Wie zijn leven zal zoeken te behouden, zal het ver-

liezen: wie het zal verliezen, zal het behouden.” In-

derdaad, wie met het hart vol liefde voor hetgeen goed

en edel is, zijn leven verliest, zal het leven behouden,

en zoo het vaderland veel zulke zonen heeft, leeft het

eeuwig zegevierend in de geschiedenis, wat zeg ik? in

de harten van wie edel van zin wezen zal, zoolang de

wereld staat, voort. Of triomfeert Jezaia niet eeuwig

op Nebukadnezar , en Demosthenes op Philippus?
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Belangwekkende vereeniging van namen : Holland en

het Huis van die hooge Zuid-öuitsche Vorsten ! Hoe

kwamen zij vereenigd? Stelt men zich met een opper-

vlakkig antwoord op deze vraag tevreden , dan is dat

licht te geven. Een Vorst van Beieren , die de waar-

digheid van Keizer van het Roomsche Rijk der Duitsche

natie bekleedde, was gehuwd met de dochter van een’

Graaf van Holland, en toen de broeder der Keizerin

kinderloos gestorven was ,
had zij aan het gezag van

haren gemaal te danken , dat zij in de Graafschappen

van dien broeder opvolgde en hare zonen en kleinzonen

alhier regeerden.

Dit feit hier aannemende zonder verder onderzoek naar

de doeleinden van het huwelijk van Lodewijk den Beier

,

en naar de gronden, die men in Holland hebben mocht

om zich die opvolging te laten gevallen, vragen wij ons

af, welke denkbeelden
,
welke familieoverleveringen brach-

ten de zonen van dien keizer herwaarts mede ? Aan

welke uitzichten moesten zij hun hier verkregen gebied
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dienstbaar trachten te maken: want dat zij hier eenvou-

dig als ambtenaren met geen ander doel dan om zich

bescheiden aan de belangen der onderzaten te wijden

,

gekomen zullen zijn
,
hoe zouden wij het kunnen ver-

moeden van Vorsten, wier Iluis tot de handhaving van

de hoogste plaats in de Christenheid en tot de bemoeiing

met de belangen van alle Hoven en Natiën geroepen

scheen?

Om de vraag te beantwoorden : welke denkbeelden

,

welke famielieoverleveringen brachten de Beiersche Vor-

sten herwaarts mede? Aan welke uitzichten moesten

zij hun hier verkregen gebied dienstbaar trachten te ma-

ken ? — dienen wij na te gaan, hoedanig de taak was , die

hun vader, de Keizer, met het hoogst bewind aanvaard

had, — en het best zullen wij op deze nieuwe vraag

bescheid kunnen geven , zoo wij de macht kennen ,
die

zich ten tijde dat Lodewijk de Beier tot Keizer verkoren

werd , tegenover Duitschland gelden deed , en waartegen

het Roomsche Rijk der Duitsche natie zich op straffe des

ondergangs moest weten te handhaven.

In de middeleeuwen gold de overtuiging, dat het

Christendom de aan de gansche wereld opgelegde vorm

van godsdienst was; dat Jood, Mohammedaan en Hei-

den óf behoorden te buigen voor het Kruis, óf van de

aarde verdelgd moesten worden. Zoo dit vonnis niet

dadelijk kon uitgevoerd worden, het was, zoo oordeelde
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men , dat God de ongeloovige volken nog spaarde tot

eene heilzame tuchtiging der Christenheid. Maar eenmaal

zou de tijd komen , dat de ongeloovigen op hunne beurt

zouden worden getuchtigd of willige onderdanen van het

Rijk der Waarheid zouden worden. En de Vorst, die

naar deze uitkomst streefde en ze trachtte aan te bren-

gen ,
bij was in de schatting der Christenwereld zijnen

rang eerst waardig: want waartoe droegen de Vorsten

hunne kroon ,
dan om het Rijk Gods zich over de ge-

heele aarde te doen uitbreiden? Aan de vervulling van

die taak ontleenden zij hunne ware wijding, en wie voor

haar het best berekend scheen, was de geroepen be-

heerscher der geheele Christenheid.

Het kon niet anders of zulk eene overtuiging moest

naar eene algemeene wereld-monarchie doen streven. Al

de verschillende Christenvolken toch maakten slechts één

Rijk uit in zooverre zij éénen Heer in den Hemel ken-

den en één doel beoogden, de erkentenis van dien Heer

over de gansche aarde, en best scheen dit doel bereikt

te kunnen worden ,
zoo allen aan de leiding gehoorzaamden

van éénen Vorst en aanvoerder, die zich oprecht aan de

groote taak dienstbaar maakte.

De dunk der middeleeuwen, welke naar eene alge-

meene wereldmonarchie deed streven, hoezeer hij menigeen

in onzen tijd als een waan zal voorkomen
,
heeft niets dat

ons te zeer moet bevreemden. Immers is de eigenwaan
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van eene natie , neen ! van een enkel mensch voldoende

om hem het plan der verovering van de geheele aarde

te doen opvatten en tot de uitvoering van dat plan te

doen overgaan. Een enkel mensch kan in den waan

verkeeren, door geboorte en persoonlijke gaven geroepen

te zijn om alleen allen te vervangen en de gansche we-

reld aan zich te onderwerpen. Men denke slechts aan

eenen Lodewijk XIV. Een enkel mensch kan meenen

door beter inzicht dan het gros, door meer veerkracht

dan allen, bevoegd te zijn om de geheele wereld zeden

te leeren. Men denke slechts aan Napoleon. — O!

ontzaggelijke grootheid van den mensch en van den men-

schelijken geest, die de wereld voor zich niet te groot

acht om ze gansch , zelfs in al hare nog ondoorvorschte

einden, te omvatten. Hoe ondoordenkend zijn zij, die

aan geenen echten God gelooven, daar zij toch in zulk

een’ mensch, die de wereld in de gedachten en voor

een goed deel in de werkelijkheid verovert, het scha-

duwbeeld van een’ God moeten erkennen, dat niet zou

kunnen bestaan, wanneer er geen wezen ware, waar-

van de veroveraars wezenlooze afbeeldsels zijn.

In de middeleeuwen nu had men nog een voorwend-

sel voor zulke wereldveroverende denkbeelden in het ge-

loof aan het uitsluitend recht eener onmiddellijke openbaring

Gods en aan eene door God gevestigde eeuwige orde

der dingen. Het Roomsche Rijk, geheiligd door het
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pand des Christendoms ,
hetwelk het te handhaven en

tot welks erkentenis het de geheele wereld te brengen

had, — dat Rijk was de door God gestichte Staat,

door de profetiën gewaarborgd als bestemd om tot

het einde der dagen te duren. In dat ééne Rijk één

heerscher! En zoo er in de werkelijkheid meer heer-

schers waren, toch hield men vast aan de erkentenis

van één Rijk: die meerheid van Koningen en Vorsten

was in de schatting der menschen wederom een tijde-

lijke onvolkomenheid, die tot het eind der dingen niet

kon noch mocht voortduren.

Maar wie nu zou de taak op zich nemen om die een-

heid, die algemeene onderwerping der aarde met hare

volken aan de leer der christenen, tot eene werkelijkheid

te maken? Wie eerder, wie anders, dan de Stedehou-

houder van Christus, in de hoofdstad van het Roomsche

Rijk zelf gezeteld? Doch kon deze geestelijke Vorst

zelf die taak vervullen? Kon en mocht hij het zwaard

trekken zonder te duchten
,
naar het woord des Heeren

tot Petrus, wiens stoel hij innam, door het zwaard te

vergaan? Kon en mocht hij aan het hoofd der leger-

scharen optrekken om de ongeloovigen
,
wier zielen hij

winnen moest, te gaan bevechten en verslaan, en daar-

entegen de zorg voor de huisgenooten des geloofs ver-

onachtzamen ? — Dus niet de Paus zelf zou de wereld

voor het Christendom overwinnen, maar door wereld-
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lijke Vorsten, in de allereerste plaats door den Keizer,

zou hij zulks doen. Om in den machtigsten en gods-

dienstigsten Vorst en in de hem opvolgende bekleeders

van zijnen troon een krachtig en willig werktuig te vin-

den tot uitvoering van Gods doel met de wereld , had de

Paus het Romeinsche Keizerschap in het Westen her-

steld : een’ anderen oorsprong heeft dit Keizerschap

niet. . .

.

Juist trof het, dat de Vorst, door den Paus

op het eind der achtste eeuw met de Keizerlijke waar-

digheid bekleed, een Duitscher was. Wel waren de

Karolingers in den dienst van Romaansch geworden

Koningen en van een Romaansch Rijk groot gewor-

den; maar om tot de eenheid, waarnaar men uitzag, in

de Christenheid te komen
,
daartoe scheen

,
nadat Karei

de Groote de Saksen onderworpen en Beieren door

Tassilo’s nederlagen aan het bondgenootschap met Itali-

anen of Grieken onttrokken had, geene mogelijkheid

te bestaan, dan zoo de Karolingers zich als Duitschers

deden gelden en de Duitschers als de heerschende natie

deden erkennen. Alzoo was het Keizerrijk feitelijk een

Keizerschap der Duitsche natie. Maar waar stond in

Goddelijk of menschelijk
,
in wereldlijk of kanoniek recht

geschreven , dat de Keizer een Duitscher , dat de natie

van het Keizerrijk de Duitsche natie zijn moest? In-

tegendeel, het denkbeeld des Keizerschaps sloot eene

bepaalde nationaliteit buiten. De Keizer was het hoofd
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van het Roomsche Rijk en de Frankische Vorsten, van

welke de voorzaten van Karei den Groote het gebied

overgenomen hadden , waren tot Romeinen gekerstend

geworden. Verre daarvandaan dat de Duitsche nationa-

liteit van den Vorst, die het Keizerschap bekleedde, aan

deze waardigheid haar universeel karakter benam
, maakte

deze waardigheid den Duitscher tot Romein.

Vandaar aan den éénen kant een streven der Keizers

van de Duitsche natie om hun gezag ook over de andere

Koningen te doen gelden
,
en aan den anderen kant een

recht ook van andere Vorsten om
,
als zij de keuze op

zich konden doen vallen, het Keizerschap bij hunne

natie over te brengen.

Dat een Vorst van een niet Duitsch Rijk naar het Kei-

zerschap dong, heeft de wereld meermalen aanschouwd,

en toen de Pausen hunne belangen niet meer door de

Duitsche Keizers gediend, ja zich door hen gedwars-

boomd zagen
,
achtten zij zich onbezwaard om aan eenen

onduitschen Vorst hunne ondersteuning te leenen, ten

einde hem den Keizerstroon te doen bestijgen.

Vanwaar die breuk tusschen den Paus en de Duitsche

Keizers ?

Veeleer zou het te verwonderen geweest zijn, zoo de

Keizers bij voortduring de trouwe dienaars van ’s Pausen

inzichten, de werktuigen der Roomsche Curie gebleven

waren. De Keizer — en wij deuken hier bepaaldelijk
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aan Frcdcrik II uit het geslacht der Hohenstaufen —
moest, bij zijne plannen, die de grootheid van zijn

Huis, en de uitbreiding van zijn gebied in Italië, met

het Oostersch Romeinsche Rijk in het verschiet; bij

zijne maatregelen
, die de vestiging van iets meer dan een

schijngezag in Duitschland beoogden
,
— den Paus als een

hinderpaal ontmoeten: want, waren die grootheidsdroo-

men verwezenlijkt, dafi zou de Paus spoedig afhange-

ling en werktuig der Keizerlijke macht zijn geworden

;

het gezag, den Stedehouder van Christus toevertrouwd

ten einde de wereld tot haar doel te brengen, zou ver-

plaatst geworden zijn ; de wereld zou aan aardsche be-

denkingen zijn prijsgegeven en de belangen van het Rijk

Gods uit het oog verloren .... — Ue belangen van het

Rijk Gods uit het oog verloren?.... antwoordden de Vorsten

op den Duitschen Koningstroon. Hoe? zijn die belan-

gen in onze handen minder vertrouwd dan in die van

de Kerkvorsten te Rome, welke zoo vaak een verder-

felijk voorbeeld van zedeloosheid en wereldzin in de Chris-

tenheid hebben gegeven? Is het diepere inzicht, de

zuiverder praktijk, tegelijk met de meerdere macht om

de dingen, die te doen zijn, uit te voeren, niet bij ons?

Zullen wij om den wil van het Pausdom, dat zich zelf

verzaakt heeft , zoo veel groots ongedaan moeten laten ? —
Op dezen hoogen dunk der Keizerlijke waardigheid

,
door

Hendrik III vertegenwoordigd, aangaande hare roeping,
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ook op het gebied van leer en zeden, had de Pauselijke macht

geantwoord met de hervorming, door Hildebrand doorgezet,

en met zijn krachtigen greep in de teugels van het be-

wind, en zelfs tegenover eenen Prederik 11 beproefde

de Paus zijn vermogen niet te vergeefs.

Maar, was het stoute streven der Duitsche Keizers

nu voor een langen tijd gefnuikt, die verzwakking van

het door den Keizer uitgeoefend gezag strekte om een

gevaarlijker Vorst tegenover het Pausdom te doen opstaan.

Het Fransche Koninklijke Huis, in den persoon van

Philips den Schoone ,
nam de denkbeelden en grootheids-

droomen van het gevallen geslacht der Hohenstaufen

over, en trachtte met beter kans ze te verwezenlijken.

Had de Keizer in Duitschland te worstelen met ijver-

zuchtige Rijksgrooten
,

met Geestelijke Rijksvorsten;

was hij aldaar zijnen rang verschuldigd aan Keurvorsten

,

die hun maaksel konden breken ; was deze toestand de

oorzaak geweest, dat hij zich tegen den Paus niet had

kunnen staande houden: al die belemmeringen zouden

den Koning van Frankrijk niet in den weg staan. In

Frankrijk was het volk zijnen Koning onderdanig; de

groote vasalstaten waren al meer en meer bij de Kroon

ingelijfd, en de Koning ontleende er zijn gezag niet

aan een Vorsten -collegie , maar aan het onbetwiste ge-

boorterecht, door de zalving van ’s Hemels wege be-

krachtigd. — Zich in zijn Rijk een bondgenoot van
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onberekenbare sterkte in de bijeengeroepen Staten Gene-

raal verzekerende, durfde Philips de Schoone den Paus,

die hem, Koning van Frankrijk, als zijnen leenman tot

onderdanigheid verplichten wilde, trotseeren, en weldra

had deze Koning den Paus , te Avignon gevestigd , onder

zijne hand. Wat vermocht alzoo de Koning van Frank-

rijk niet
,
daar hij wat een struikelblok voor de grootheid

der Hohenstaufen geweest was, als hulpmiddel kon ge-

bruiken, en de strijdvraag of de wereldlijke macht een

werktuig in de hand der Pausen zou zijn
,
dus had op-

gelost, dat voortaan de Paus een werktuig zou wezen

in de hand des Konings van Frankrijk.

Zoo mocht zich dan Philips de Schoone geroepen

achten, de uitvoerder te zijn van den raad Gods met de

Christenheid. Wel scheen zijn Huis daartoe uitverko-

ren : of strekte het zijne loten niet in alle richtingen over

Europa uit, en zag het zich niet nagenoeg de geheele

wereld, zoover de blikken toenmaals reikten, beloofd?

Een tak van zijn geslacht regeerde in Napels en had

daarmede het eerzuchtig streven geërfd der Normandi-

sche Vorsten ,
die aldaar vóór de Hohenstaufen geheerscht

hadden, der Robert Guiskards en Bohemonds, die hun

gebied over het Oostersch Romeinsche Rijk zochten

uit te breiden en met de Byzantijnsch- Keizerlijke waar-

digheid de Kroon van Perzië te vereenigen. En, had

zijn broeder, Karei van Valois, orn des vredes wil, van
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den troon van Arragon a('gezien
,
nog heersclitc een tak

van het Koninklijke Fransche Huis in Castilië en in

Portugal. Bovendien het kroost van de Napelsche Vorsten

van het Fransche bloed besteeg den troon van Hongarije.

Voeg daarbij , dat de Koning van Frankrijk steeds een voet

in de Nederlanden had, waar hij zijnen leenman, den

Graaf van Vlaanderen , menigmaal zelfs tegen zijne eigene

vrijheidlievende onderdanen had te beschermen. Wat

kon dan voor de eerzucht des Franschen Konings te

hoog dunken? Wie der Keizerskroon meer eer aan-

doen, dan hij zelf of een zijner verwanten?

Werkelijk zou, zonder de veerkracht van den Aarts-

bisschop van xWainz , die zich
,
ten spijt van den Avignon-

schen Paus, Roomsch Geestelijke en Duitscher gevoelde,

Philips’ broeder door de Keurvorsten tot Keizer zijn

verkozen.

Maar al beklom nu een Duitsch edelman, de Graaf

van Luxemburg, den Keizerstroon, deze Vorst was zwak,

en toen hij , op de roepstem der Gibellijnen in Italië

verschenen, zijne rol ernstig scheen op te willen nemen,

maakte de opstand der Guelfische Steden aan zijnen

voorspoed, en het vergif, hem in den avondmaalsbeker

toegediend
, aan zijn leven een einde. Dus bleef de

Duitsch Keizerlijke macht voor Frankrijk weinig geducht

en de Keizerlijke troon voor Frankrijks eerzucht open.

Doch laat ons uit de geschriften van een’ tijdgenoot
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zelven vernemen, welke grootheidsdroomen in die dagen

den geest van een Koning van Frankrijk vervulden. Ik

bedoel Pierre du Bois, onder de regeering van Philips

den Schoone Koninklijk advokaat te Coutances. Hij

toont zich in het bijzonder ingenomen door de vraag,

hoe het Oosten te winnen en bepaaldelijk het Heilige

Land te herwinnen. En dit is gansch niet vreemd. De

wereld was voor het Kruis te veroveren : dit was het

dogma boven alle dogma’s. Maar welk een oordeel rustte er

dan op de Christenheid, dat het Heilige Land , het land,

vanwaar Christus was uitgegaan, en dat het middel-

punt van zijn Rijk op aarde behoorde te wezen, zich

in de handen der ongeloovigen bevond; dat ook het laatste

punt, daar door de Christenridders bezeten, met Akkon

in hunne macht gevallen was? Dat oordeel kon, dat

oordeel mocht de Christenheid niet op zich laten rus-

ten , zoo men niet af wilde zien van den roem van door

God verwaardigd te wezen om Zijnen raad te volbrengen.

Was God niet meer in het midden der Christenen, dat

Hij hun volk door gruwelijke vijanden liet verslaan en

zijn erfdeel door de ongeloovigen liet vertreden ?— Maar

hoe het Heilige Land te herwinnen? Met wapengeweld

en krijgskunst was tegen de bestrijders van het Kruis

niets uit te richten. Fransch bloed had er genoeg op

dien gewijden , maar ontheiligden bodem gestroomd ;
meer

dan één Fransche Koning zelf had voor de zaak der
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herovering van Christus' graf vrijheid en leven veil gehad.—
Kon dan wellicht de taak aan ’s Pausen voorgang wor-

den overgelaten ? Immers neen ! Waar der Pausen in-

vloed gegolden had, was de kracht van het Oostersch-

Romeinsche Rijk, toch ook een deel der Christenheid,

met de verovering van Constantinopel gebroken en alzoo

dat bolwerk tegen de invallen der Mohammedanen ook

door de Westersche Christenen ondermijnd beginnen te

worden. Waar de Pausen zelfstandig waren opgetre-

den, hadden zij de krachten tot een binnenlandschen

kruistocht tegen de Albigenzen afgeleid en in Keizer

Prederik II den heroveraar van Jeruzalem en den over-

winnaar van de reeds diep in Europa doorgedrongen bende

der Mongolen, onverbiddelijk, tot onttroning toe, ver-

volgd. Wel mocht dat een en ander uit hun standpunt

eene noodwendigheid geweest zijn
,
maar des te meer

was de noodzakelijkheid bewezen , dat eene andere macht

die zich eenige mindere strengheid tegenover ketters

en ongeloovigen veroorloven kon , de zaak in handen

nemen moest, opdat het Westen zich onverdeeld en

met aanwending van alle krachten en met keur van

middelen , tegen het Oosten mocht keeren om het veel-

eer te winnen dan te overwinnen. — Was dus aan

den eenen kant met bloot geweld niets tot het groote

doel uit te richten, en diende de leiding uitsluitend

aan de wereldlijke macht te worden toevertrouwd, zoo
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zou de Koning van Frankrijk raad schaffen, hij die het

zóóver gebracht had , dat hij den Paus tot Fransch in-

gezetene had gemaakt, en om een vredelievenden
,
maar

onwederstaanbaren invloed op het Oosten uit te oefe-

nen ,
over middelen en betrekkingen beschikken kon

,

zooals niemand in die mate ten dienste stonden. Wel

had het denkbeeld reeds in de hoofden van de leiders

der Franciskaner-orde gegist om, met afzwering der

Roomsche Hiërarchie, en door de kracht, eensdeels, der

volslagenste zelfverzaking, andersdeels eener Oostersch-mys-

tieke opvatting des Christendoms
,
de Mohammedanen

en andere Oosterlingen tot de kudde van Christus te

brengen
; doch deze geest had in de Orde geen’ stand

gehouden, en hare Hoofden hadden voor het pauselijk

gezag het hoofd gebogen. Zoo was de mededinging af-

gesneden
, die de Generaal der Franciskanen tegen Kei-

zer of Koning zou hebben mogen volhouden, waar het

op de groote taak aankwam , wier vervulling moest open-

baren
,
wie de uitverkoren knecht Gods , wie de bij uit-

stek wettige beheerscher der wereld zijn zou. Maar nog

eene andere monniksorde wierp, in den strijd om de'

hegemonie tegen het Oosten , den Koning van Frankrijk

den handschoen toe. Behoef ik de Tempeliers te noemen,

en tevens te herinneren, hoe Philips de Schoone deze

Orde verpletterd heeft? De Koning duldde geene mede-

dinging op dat veld, en de Orde gaf aanleiding genoeg
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om hare rechtzinnigheid en de zedelijkheid van sommige

harer leden in twijfel te doen trekken. Zou het doel,

de aanwinst van het Oosten voor de Christenheid, be-

reikt worden , dan moest de zaak niet in de eerste plaats

toevertrouwd blijven aan eene geestelijke Krijgsschaar

,

wier rechtzinnigheid meer dan verdacht was, en die

derhalve de zaak zelve in de waagschaal stelde; dan moesten

de middelen, die deze Orde zich in hare rijkdommen

verschaft had, in andere en meer bevoegde handen ge-

steld worden om tot het doel der Orde te worden aan-

gewend. Genoeg! de Orde werd opgeheven; hare leden,

zoo zij geene schuld erkennen wilden, stierven op het

schavot, en hare goederen werden verbeurd verklaard,

meerendeels ten behoeve van den Staat.

De tijdgenoot dan van Philips den Schoone, wiens

naam ik noemde, schreef in het jaar 1306 een vertoog

over de middelen om het Heilige Land te herwinnen.

Van dit geschrift nu is de strekking, dat den Koning

van Frankrijk de algemeene leiding der Christenheid

behoort toevertrouwd te worden en om hem daartoe in

staat te stellen, moet de Paus zijne wereldlijke macht

opgeven, en de goederen der Geestelijkheid tot staats-

goed worden gemaakt , waaruit de Geestelijken
,
als bur-

gerlijke ambtenaren, bezoldigd zouden worden.

In een ander vertoog
,
ditmaal aan den Koning zelven

gericht, predikt dezelfde auteur de leer, waarin ,
zegt hij

,

3
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de geheele wereld het'eens is, dat het Heelal aan den

Koning van Frankrijk onderworpen zij. De Paus be-

hoort zich den staat, dien deze Vorst hem te Avignon

verleent, te laten welgevallen. Keerde hij naar Rome

terug, dan zou hij weder met stoffelijke wapenen tegen

oproerige onderdanen te strijden hebben ; door het slacht-

zwaard vele zielen , onbekeerd , naar de eeuwigheid

hebben te zenden, en alzoo teweegbrengende dat die

allen verloren gingen, zich aan datgene schuldig maken

wat zijne taak is te verhoeden. — Ziedaar het eene deel

van den raad , door du Bois gegeven. Ten anderen beveelt

hij de stichting aan van een Koningrijk in het Oosten

ten behoeve van ’s Konings zoon Philips den Lange.

De goederen der toen nog niet veroordeelde Tempeliers

zouden moeten dienen om dat koningrijk te verdedigen,

en zoodoende zouden de kruistochten noodeloos worden.

En niet alleen de goederen der Tempeliers, maar alle

schatten der aarde, met name de rijkdommen, door de

Lombardische steden verworven, doch door haar niet

naar behooren gebruikt, moesten, om op verstandiger

wijze dan vroeger de onderwerping van het Oosten aan

de ware leer te bewerken
,

in de hand des Ko-

nings van Frankrijk gelegd worden. Deze Vorst

begon al vast met het van de Florentijnsche bankiers

geleende geld niet terug te geven, en hunne handels-

agenten als handlangers van woekeraars gevangen
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te zetten en slechts tegen zwaar rantsoen los te laten.

En welke zijn nu die verstandiger middelen, die de

Koning van Frankrijk tot dat doel moest aanwenden?

Er is niet aan te denken, stelt du Bois, om de Oos-

terlingen uit te roeien , neen ! men moest ze winnen en

hen tot willige onderdanen maken. En hoe het zóó ver

te brengen, zoo men zich niet door hen kon doen ver-

staan ? Tolken waren daartoe ontoereikend : dus moest

men hunne talen leeren : scholen voor jongens en meisjes

moesten er worden gesticht, waar door allen het Latijn

zou worden geleerd, door sommigen het Grieksch, door

anderen het Arabisch, door anderen weder eene andere

in het Oosten gesproken taal, en dit niet alleen, ook

de genees- en heel- en veeartsenijkunde, het burgerlijk

en kanoniek recht , de sterrekunde , de wiskunstige en

natuurkundige wetenschappen en de Godgeleerdheid

moesten op die scholen onderwezen worden, opdat de

Oostersche volken door de vredelievende middelen van

leer en overreding en door het overwicht van wetenschap

mochten worden veroverd Ook meisjes, zagen wij,

zouden in die scholen onderwezen worden : want men

rekende op huwelijken , door haar met Oosterlingen aan

te gaan ; men hoopte er op dat zij met hare bedreven-

heid in de Christelijke Godsdienst en wetenschap hare

mannen zouden bekeeren : adellijke
, hooger begaafde en

door schoonheid uitstekende meisjes zouden
, door de
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Oostersche Vorsten en hooge Grieksche Geestelijken tot

vrouw genomen , hare echtgenooten voor het Christendom

of de Westersche orthodoxie winnen en het vreedzaam

verkeer tusschen het Oosten en Westen bevorderen. Zoo

zou tevens de veelwijverij worden afgeschaft, de Ooster-

sche vrouw vrijgemaakt en daarmede de hechtste steun

der Mohammedaansche maatschappelijke inrichting zijn

komen te vervallen ').

Hoe veel hersenschimmigs er ook in zulke plannen

gelegen mocht zijn, zij waren aanbevelenswaardiger dan

de hervatting der vroegere kruistochten , daar immers het

krijgsgeweld gebleken was machteloos tegen de macht

van het Oosten te wezen, en (wat wij hier bepaaldelijk

wilden doen uitkomen) zij leverden voor de opdracht

van de hegemonie der Christenheid aan den Koning

van Frankrijk en voor de uitstorting van al de schatten

der aarde in ’s Konings kas eenen grond van dien aard,

dat men een barbaar en een ketter moest schijnen, als

men zulk eene staatkunde bestreed. En hoe de Koning,

bij al het vredelievende zijner gezindheid jegens de Oos-

terlingen, de tegenstanders en de onwilligen in de Christen-

heid tot onderwerping wist te brengen
,
zulks mocht de

1) De bekendheid met de geschriften van du Bois ben ik aan Renan

verplicht
,

die daarover in de 1levtie de» deux Monde

s

een artikel ge-

plaatst heeft.
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brandstapel van Jacques de Molay aan de wereld ver-

kondigen .

Zoo is dan genoegzaam gebleken
,
hoe de Koning van

Frankrijk een net uitgeworpen had om de gansche we-

reld daarin te vangen. Wie zich winnen liet, moest,

zoo hij geen Franschman was, ten behoeve van Frank-

rijks grootheid van zijnen volksaard afstand doen. Duitsch-

land was bij die plannen, als het ware, weggecijferd.

De Fransche kinderen zouden op ’s Konings scholen La-

tijn
, Grieksch ,

Arabisch
;

Syrisch , Perzisch leeren
,

maar Duitsch niet. Neen ! Duitsch , het was in de

oogen van den Franschman en den Italiaan een soort

van barbaarsch, en het was een onbegrijpelijke misstap

in den gang der geschiedenis
,
dat er ooit een Keizerschap

van de Duitsche natie was ontstaan.

Kon zich de Duitscher dat laten aanleunen ? Kwam

het Duitsche gemoed daartegen niet op? Waren er

geene Duitsche Vorstenhuizen, die zich even goed ach-

ten als de Capets, en zich geroepen rekenden om te

verhoeden , dat het Keizerschap na de Tusschenregeering,

door de vijandelijkheid van den Pauselijken Stoel ver-

oorzaakt, niet eenmaal voor goed van Duitschland naar

het buitenland werd overgebracht?

Langen tijd bleef er tot zulke vragen stof. Wel kwam

Koning Philips met zijne grenzenlooze aanmatiging en

wereldomvattende plannen te sterven , kort nadat hij

,
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met den Paus nevens hem , door den Grootmeester der

Tempeliers voor den rechterstoel van Hem was gedaagd,

die alleen het verstand en de macht heeft om eene we-

reld met zijne heerschappij te omvatten. Wel werd

Frankrijk, als tot straf voor zijn luisteren naar de dia-

bolische bekoring van zulke laatdunkende voornemens

en tot beschaming der gedichtsels zijner hooghartige

ontwerpen, nauwelijks veertig jaren later, mateloos ver-

nederd door de gevoeligste nederlagen op het slagveld

en door den geweldigsten opstand van dat volk, welks

driften Philips de Schoone zich niet ontzien had tot

zijne doeleinden te gebruiken. Doch dit alles was op

het oogenblik van Philips dood niet te voorzien. Phi-

lips was in 1314 overleden
; maar de Koning van Frankrijk

niet; Frankrijk bleef, en Frankrijks Koningschap, en

het Fransche Koninklijke Huis, — en was in hetzelfde

jaar Hendrik VII, de Duitsche Keizer, gestorven, thans

kwam het er op aan , wanneer er nog veerkracht in de

Duitsche natie overig was, wanneer er nog Duitschers

waren, die het er voor durfden houden, dat God de

Duitsche eigenaardigheid en de Duitsche taal niet had

laten ontstaan om ze op een gegeven oogenblik te laten

versmaden en vertreden
;
wanneer er nog mannen waren

,

die Frankrijk durfden staan, al werd het gesteund door

een listig voorgeven van hooge beschaving en door de

volle macht van het hoogste geestelijk gezag; wanneer
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in één woord Duitschland nog niet te niet was gegaan,

zoo kwam het er op aan, eenen Duitschen Keizer te

kiezen, die op den troon den stilzwijgenden last mede-

krijgen zou om, in weerwil van alles, in weerwil van

alle aardsche, ook geestelijke, macht, te staven, dat

er een Duitschland bestond, hetwelk zich tegenover

Frankrijk kon laten gelden
,
en dat er eene innige men-

schelijke natuur gevonden wordt, die eene humaniteit,

als de Fransche van die dagen, versmaden en alle gees-

telijke macht op aarde trotseeren mocht.

Welnu, zulk een geest ontbrak in Duitschland niet

ten éénen male. Uit het Paltsgrafelijk Huis van Wit-

telsbach, dat, na de veroordeeling van Hendrik den

Leeuw, doorFrederik Barbarossa met Beieren begiftigd

was, werd een Keizer gekozen. — Jammer maar, dat

in tijden van gevaar en nood de eendracht het meest

te wenschen overlaat, daar er altijd verschil van mee-

ning bestaat ten aanzien van de middelen en personen

,

die het heil en de redding zullen aanbrengen. De eene

partij wil bedaarder en behoudender opgetreden hebben
;

de andere schroomt niet voor de aanwending van radi-

kale geneesmiddelen , voor ontboeiing van krachten
, voor

vrijlating van denkbeelden. Zulk eene verdeeldheid

bleek bij de verkiezing van Lodewijk den Beier. Slechts

vijf Keurvorsten brachten op hem hunne stem uit: de

overigen verkozen Frederik van Oostenrijk; ja, Lode-
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wijks eigen broeder verzette zich tegen zijne keus. Dus

had de door de meerderheid der Keurvorsten verkozene

zijn gezag op het slagveld te veroveren. Maar op welke

richting dan, op welke denkbeelden steunde Lodewijk?

De Adel, zoo kunnen wij op deze vraag al dadelijk

antwoorden, was op de hand van den Habsburgschen

Vorst, de Steden op die van Lodewijk den Beier. Dit

zegt veel. Bij de bevolking der steden had zich de

overtuiging gevestigd, dat de beide boven het volk uit-

stekende Standen, de Adel en de Geestelijkheid, in de

laatste tijden de blijken hadden opgeleverd, dat zij on-

bekwaam waren geweest om het Rijk in orde en rust

te houden. Of had men geene burgeroorlogen zien

woeden , de keizerlijke troon niet ledig gezien , de hoog-

ste waardigheid in het Rijk niet aan vreemde, met moeite

opgespoorde Vorsten zien aangeboden ? Had er aan de

veiligheid van personen en bezittingen, aan de handha-

ving van het recht ,
aan de hemelschgezindheid der

vermogende Geestelijken, niet alles ontbroken? Tegen

zulk eenen staat van zaken was het zelfgevoel van den

derden Stand in de steden opgekomen. Waren zij , man-

nen van dezen Stand, niet met Vorst en Edelen van

hetzelfde bloed? Waren zij niet de ware vrienden van

den Keizer? Hadden zij zich geene degelijke rijkdom-

men vergaderd, slechts door de roofzucht der Edelen

en Vorsten bedreigd; zouden zij, die, in het belang
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van hunnen handel en nijverheid, orde en rust het meest

behoefden, geene mannen opleveren, geleerd en bedre-

ven genoeg om zich beter bevoegd te toonen, voortaan

onder een krachtig Keizer de bewindhebbers des Rijks

te zijn; en was het niet veiliger zijne zaligheid toe te

vertrouwen aan de nederige, maar volijverige bedelorde-

broeders, dan ze afhankelijk te achten van de dekreten

van het Pauselijke Hof? — Zij, die dus rédeneerden,

waren het , die Lodewijk de Beier steunden. Doch de over-

winning van deze partij kon niet anders dan door Frankrijk

bovenal gevreesd worden. Immers had Philips de Schoone

zich zelven in allen deele de uitvoering voorbehouden

van hetgeen dé mannen des volks beoogden, en aan

de bij het volk geliefde Monniksorde der Franciskanen

,

met hare vertakkingen onder de leekén, haar werk uit

de hand willen nemen. Zou hij dan nu lijdelijk hebben

kunnen aanzien, dat zulke bedenkelijke krachten in

Duitschland ontboeid en door den Keizer in bescherming

genomen werden? Dit was niet mogelijk. Maar zoo

doende wérd door Frankrijk en den Paus, die sedert

dat Clemens V zich in Frankrijk had moeten vestigen

,

met den Koning van dat Rijk ééne lijn trok, de tegen-

partij van Lodewijk in Duitschland gesteund.

Doch hoezeer moest de beweging der gemoederen van

Lodewijks aanhangers geprikkeld worden juist door de

omstandigheid , dat de Paus als vijand -tegen hen over-
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stond ? Hier waren twee dingen mogelijk : óf buigende

voor het hoogste gezag in de Kerk, moesten zij hunne

partij verzaken, óf, zoo zij den Keizer bleven aanhan-

gen, moesten zij zich beroepen op een hooger gezag.

En, inderdaad, men ziet, bepaaldelijk ook in dezen

tijd
,
velen

,
en dat wel monniken en priesters

,
zoowèl als

leeken , zich overtuigd achten van het bezit van een

hooger recht, dan dat van de gevestigde geestelijke

macht : de toegang tot God en zijne waarheid en kracht

stond, zoo oordeelden dezulken, den reinen mensch,

die de wereld verzaakte, open, zonder tusschenkomst

der gestelde Geestelijkheid. Die rechtstreeksche gemeen-

schap met God, was eerst het ware wezen van datgene

waarvan de kerkelijke ordening den schijn vertoonde.

Verhief Lodewijk de Beier zich boven den Paus, krach-

tens zijne Keizerlijke waardigheid, die volgens zijne en

der Keurvorsten uitspraak, onmiddellijk alleen van God

kwam en geene bevestiging van den Apostolischen stoel

behoefde, de menschen van de aangeduide richting be-

riepen zich op eene stem Gods in hun binnenste, op

het geestelijk karakter van alle ware godsdienst. Stout

op zulk een recht, spraken, schreven, predikten de zoo-

genaamde Godsvrienden in Bazel, Zwaben, Beieren, en

voorts den Rijn langs tot in de Nederlanden toe. In

denzelfden zin leerden en werkten de begijnen, de zoo-

genaamde fratieelli , de minderbroeders met hunnen
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generaal Michiel van Cesena aan het hoofd
, en die

allen waren Lodewijk den Beier toegedaan; onder hen

had deze Keizer zijne aanhangers en vurige vereerders.

En , was er eene Fransche partij in Duitschland , ook

was er eene Duitsch-Keizerlijke partij in Frankrijk

,

natuurlijk bij de geestdrijvers en de vervolgden. On-

der de bekentenissen van Katharen in Zuid-Frankrijk

,

omtreeks 1320, wordt van de verwachting gewaagd, dat

er een Keizer, gelijk aan Frederik II, een Frederik III

zou opstaan om Kerk en Geestelijkheid te verootmoedigen

en het geloof der verketterden in eere te brengen. Deze

verwachting van een’ derden Frederik was zoo algemeen

,

dat de aanhangers van den Franschen Paus en den

Franschen Keizer haar als een bestanddeel van hunne

vooruitzichten in de toekomst opnamen, en aan hunnen

Koning, wel, zoo toch luidt eene in omloop gebrachte

voorspelling, het Keizerschap en de verovering van het

Heilige Land beloofden, maar niet voordat hij eerst de

gevangene van dien Frederik zou geweest zijn. Dat

diergelijke profetiën ook in de Nederlanden belangstelling

wekten
, bewijst onder anderen eene voorspelling op rijm

uit dien tijd van dezen inhoud ') : Er zal een groote

strijd zijn van al de Mogendheden, waarbij bepaaldelijk

drie Koningen zullen optreden, met name de Arend,

1) Zie Vadert. Museum van Serrurc
,
D. III, bl. 423.
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dat is de Keizer
, des menschen zoon

,
die , zooals de

auteur zelf te kennen geeft, den Koning van Engeland

aanduidt, en Frankrijk, dat wreed zal zijn tegen een

sterken leeuw, dat is Nederland of in het bijzonder

Vlaanderen. Bij dien strijd zal de band, waarmede de

aarde gebonden is, door het zwaard verbroken worden.

Er zal eene ongehoorde slachting worden aangericht t de

plaats zal den naam van weduwenakker krijgen
, en de

uitslag zal zijn: de overwinning van den Arend over

Frankrijk. De Arend, vrienschappelijk met den Men-

schenzoon verkeerend, zal de kroon van Frankrijk be-

komen, waarna vrede en gerechtigheid op aarde heer-

schen zullen.

Doch genoeg! Nu moet, dunkt mij, voldoende ge-

bleken zijn
,
welke denkbeelden

,
welke staatkunde

, welk

voor het Fransche Pausdom bedenkelijk geloof het Huis

van Beieren vertegenwoordigde ; aan welke zijde de

Vorsten van dit Huis de taak en de grootheid van hun

geslacht meenden te moeten zoeken; welke overleve-

ringen en beschouwingen zij alzoo in Nederland mede-

brachten, en welke denkbeelden men willens en wetens

met die Vorsten in Holland inhaalde.

En den Beierschen Vorsten kan die erfenis van Hol-

land niet anders dan als eene uiterst belangrijke aanwinst

zijn voorgekomen; zij moet als een gewenscht middel

om de sedert den dood huns vaders. Keizer Lodewijk,
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bedreigde grootheid huns geslachts weder op te beuren

,

door hen aanvaard zijn, en op haar bezit moeten zij

plannen van toekomstig herstel, droomen der verwer-

ving van wie weet welke Keizers- of Koningskroonen ge-

bouwd hebben. Een Graat van Henegouwen was Keizer

van Konstantinopel , een Graaf van Holland Roomsch

Koning geweest. En meer dan een betwiste Konings-

titel had de roem en de invloed van Graaf Willem III,

den schoonvader van Lodewijk den Beier
,
gegolden.

Deze verzwagerd met de huizen van Valois en Planta-

genet, vicaris des Rijks geworden, had verdiend een

Hoofd der Vorsten (praefectus priucipum) te worden

genoemd: zoo zeer was hij (zegt Beka) bij al de Vor-

sten der aarde groot gemaakt. Te recht had hij
, zich hou-

dend aan het spreekwoord, verklaard, dat hij tegen geen

Koningskroon den Gravenhoed van Holland wilde ruilen.

En de gelegenheid en gesteldheid der in de Neder-

landen bekomen gewesten zelve , hoeveel beloofde zij niet

!

Holland was ten Noorden inderdaad onbegrensd : zoover

de Grafelijke macht zich over Friesland zou uitstrekken

,

even zoo ver zou Holland hare palen kunnen uitzetten,

en Friesland, was het niet van ouds een Koningrijk?

Froissard, welke in dien tijd leefde, noemt het een

groot en machtig Koningrijk, dat zooals nog een eeuw

later Philips de Goede in een brief aan Paus Nikolaas V

getuigt ,
aan Dacie en Scythie grensde. Met Friesland
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derhalve kreeg de Graaf van Holland eigenlijk aanspraak

op een Koninklijken titel.

En welke hulpbronnen beloofden Hollands handeldrij-

vende bevolking en nijvere steden niet! Wat de land-

bouwende stand in Nederland te beduiden had, dat

kon geheel Noord-Duitschland bewijzen, sints meer dan

twee eeuwen vol van Nederlandsche volkplanters, der-

waarts genoodigd door Albert den Beer en Hendrik

den Leeuw, die deze bevolking noodig hadden, de

een om de achterlijke Slavische boeren te vervan-

gen, de ander om het rijk, bloeiend door handel en

nijvei'heid te stichten, dat hij naar het voorbeeld van

Nederland ontworpen en aanvankelijk geschapen had.

Uitnemend slaagde hij met de uit Nederland aange-

trokken bevolking, die, zooals de gelijktijdige kroniek-

schrijver Helmold zegt, ongemeen sterk en talrijk was,

steden en kerken bouwde naar Vlaamsch en Utrechtsch

model, en boven alle berekening rijk werd. Wat zou

het Huis van Beieren niet kunnen winnen in dat Ne-

derland, uit hetwelk de Vorst, door wiens val het Huis

van Wittelsbach machtig was geworden, de grondstof

zijner grootheid gehaald had ? — In het grafschrift van

den eersten Graaf uit het Huis van Henegouwen, in het

begin dezer veertiende eeuw, te Valenciennes gesteld,

heet Holland een land vol van rijkdom
, en wat reeds

in dien tijd van Vlaanderen gezegd werd
, dat het alle lan-
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den van den aardbodem in handelsbedrijvigheid overtrof,

moest den beheerscher van Holland prikkelen om dit gewest

de naburige Provincie in welvaart te doen evenaarden.

Ziedaar dan wat het Huis
,
dat hier kwam regeeren

,

nagestreefd, verricht en geleden had; met welke denk-

beelden vervuld
,
van welke vooroordeelen vrij

, het her-

waarts kwam; wat het hier moest meenen en zoeken te

vinden. Nu laat zich wel niet altijd uit de lotgevallen

en het algemeene karakter van een geslacht een peil

trekken op den zin van enkelen van deszelfs leden;

maar wie zal ontkennen
,

dat bij de beoordeeling van

het bedrijf der leden van een geslacht het verleden en

de uit dat verleden afgeleide bestemming van dat ge-

slacht in aanmerking komen moet?

Doch hoe dit zij
, hoe zeer dwong de toestand van Hol-

land de nieuwe Regenten den blik van het groote tooneel

der wereld af te wenden en op straf van den bodem

onder hunne voeten te zien wegzinken, hunne aandacht

bij de naastliggende belangen en bij dit land zelf te bepalen

!

Vorst in naam te zijn
,
kon niets baten. Wat had-

den de Beiersche Hertogen hier te lande aan een’ ijdelen

titel? Bekwamen zij niets meer dan dat, zoo werden

zij de speelbal van de elkander bestrijdende standen en

partijen
,
zagen zich een zee van moeilijkheden bereid

,
en

verre van zich en hun Huis in aanzien en macht te zien stij-

gen
,
kon de aanwinst van deze gewesten hun slechts be-
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schaming berokkenen. En waarlijk het scheelde niet

veel , of het ware zoo uitgevallen : want inderdaad de macht

en het gezag van den Vorst was na den dood van dem

grooten Graaf Willem III ontzettend gedaald. Om invloed

te behouden en zich medewerking te verzekeren en

tijdelijk in staat gesteld te worden tot de verplichte

deelneming aan den tusschen Frankrijk en Engeland

uitgebroken oorlog en tot de avontuurlijkste onderne-

mingen en tochten had Willem IV, op hoop van her-

senschimmige uitkomsten, het grafelijk domein voor een

goed deel vervreemd en met het wegschenken van voor-

rechten zich menige bron van inkomst gestopt. Op

dien verderfelijken weg was zijne zuster voortgegaan
,
zij

,

de gemalin van den Keizer, die juist in de jaren, dat

deze Gravin haren broeder opvolgde , door ’s Pausen

banbliksem getroffen en genoodzaakt eenen tegenkei-

zer te bestrijden, behoeften zonder grenzen gevoelen

moest. Ook haar zoon, Willem V, had aanvankelijk

geen anderen weg geweten , dan dezelfde onberaden mild-

heid ten laste van zijn domein, ten einde zich te mid-

den der strijdige belangen staande te houden.

Doch hier kwam de leer en praktijk van een’ bekwaam

staatsman de zinkende gravenmacht te stade. Ik be-

doel Philips van Leyden '). Deze , door zijn verblijf aan

de hoogeschool te Orleans met Frankrijk en zijnen

1) Zjjn geschrift de Cura reip. et sorte principantis is uitnemend door
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staatkundigen en maatschappelijken toestand bekend ,
was

in de beste leer geweest om middelen te vinden tegen

de zelfzucht der standen, die het maatschappelijk lichaam

met den ondergang bedreigde, en de grafelijke macht

te herstellen en steviger te grondvesten. In het belang

der orde en ten bate van het algemeen , zoo redeneerde

hij
, moest het gezag van den Vorst boven alle macht

in den Staat worden verheven. Zelfs de hoogste ker-

kelijke macht moest voor den Vorst, die het algemeen

vertegenwoordigde
, zwichten. Geene Edelen mochten

rechten doen gelden in strijd met de aanspraak van den

Vorst, die zich de behartiging der belangen van allen

opgedragen zag en alleen in die behartiging de reden

van zijnen rang en den grond van zijn recht vond. Om
hem tot zijne taak berekend te doen zijn, moesten den

Vorst ruime en geregelde inkomsten verzekerd worden,

en moest hij ,
in plaats van hoogmoedige Grooten

, rechts-

geleerden en kundige klerken rondom zich scharen

,

die hem met raad konden bijstaan, waar het op het

staven van rechten aankwam. Hadden de Graven zich

zelven door onberaden giften verarmd, zoo behoorden zij

in het bezit van het vervreemde goed hersteld te wor-

den , en daar den Vorst wat hij bezat
,
slechts toekwam

in het belang van den Staat, zoo behoefde hij er geen

bezwaar in te zien, om vorige giften te herroepen.

Prof. R. Fruin ontleed. Zie Verslagen en Mededeel, der K. Akad. r.

Wetensch. D. VIII. St. UI.

3
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Op zulke beweringen komt het stelsel van Philips

van Leyden neder. Doch de prediking en zelfs de ge-

deeltelijke toepassing eener theorie is niet in staat om

maatschappelijke kwalen op één maal te genezen. Waar

het er op aankomt om zich tegen nieuwigheden of maat-

regelen van gezag te verzetten
,
missen de vermogenden

in den Staat en de Corporaties onder de burgers nim-

mer gronden , aan beginselen ontleend
, om zich te

weer te stellen. Ook in Holland deed zich de verdeeld-

heid gelden, die de geheele Christenheid in spanning hield.

Aan de ééne zijde stond het onbepaald vertrouwen op

het recht en de kracht van den burger tegenover kerkelijk

oppergezag en overgeërfde macht van heeren en grooten

;

aan de andere zijde deden de Kerk en de Stand der Ede-

len het recht eener goddelijke ordening tegen zulk eene

aanmatiging gelden. Aan beide zijden kon eerlijke over-

tuiging bestaan, innig geloof, dweepzuchtige ingeno-

menheid, die de zaak voor niets opgaf, voor haar het

leven zelfs veil had en dan ook niet schroomde de tegen-

partij tot den bloede toe te bestrijden. Aan beide

zijden zag men menscben van verschillenden stand:

want de zaak der rechten van den mensch en der op-

beuring van misdeelden en onderdrukten vond onder

Edelen en Grooten sommigen, die haar waren toege-

daan , en anderen
,

die haar als een middel ter be-

vrediging hunner eerzucht bezigden
, en de leden van
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machtig geworden stedelijke Corporaties, daarentegen,

zouden zich gaarne als eenen nieuwen bevoorrechten

Stand erkend hebben willen zien. Hier deed zich eene

scheuring gelden van die natuur, dat ieder voor zijn

hoofd naar zijnen aard partij kiezen kon en kiezen moest.

Vandaar verdeeldheid tusschen standgenooten binnen de

muren derzelfde stad, ja, soms tusschen verwanten bin-

nen de wanden van één huis.

Ik heb
,
wie bespeurt het niet

,
de partijschap op het

oog, in de geschiedenis van Holland onder den naam

van Hoeksche en Kabeljauwsche twisten befaamd. Wan-

neer men zich nu herinnert, welke partij Lodewijk van

Beieren in het Rijk was toegedaan, aan welke zijde hij

den steun van zijne macht vond, van welke richting

het Huis van Beieren op dit tijdstip in Europa de leus

was, dan kunnen wij niet miskennen, dat de partij

van de maatschappelijke hervorming, in één woord de

partij, die den naam van de Kabeljauwen gekregen

heeft, in het optreden van dat geslacht haren triomf zag.

Dus zou dan, zoo verwachtte men, ook hier de bescha-

ving des volks door ijverige monniksorden en door niet

minder ijverige half-leeken- , half-geestelijke broeders en

zusters bevorderd , de stoutheid van het oordeel over de

verwereldlijking der hooge geestelijken en der Pauselijke

Curie gestijfd , de leer dat de Vorst machtig moest zijn

om de verdrukten te wreken en strenge orde en veilig-
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heid op ’s Heeren wegen te verzekeren, krachtiger aanbevo-

len worden.— Onder de weduwe en de zonen van Lodewijk

den Beier kon zulks , meende men , niet anders. — Maar

zoo snel gaan de zaken in de menschelijke maatschappij niet

in het werk. Hoe stelliger de partij op de zege rekende , des

te krachtiger was het verzet aan den anderen kant. De be-

dreigden lieten zich gezag en macht niet zoo gemakkelijk

uit de handen wringen. Ook zij beriepen zich op ge-

heiligde beginselen , die het een gruwel en een onver-

gefelijke ketterij was te loochenen
,
en zij steunden op

het bezit van dat alles
,
waarnaar een groot deel hun-

ner tegenpartijders nog eerst streefde. Kortom , zoo

machtig was de tegenstand tegen de richting, die met

de komst van het Huis van Beieren scheen te zegevieren

,

dat het voor deze Dynastie gevaarlijk zou geweest zijn haar

lot uitsluitend en onherroepelijk aan ééne der beide

partijen te verbinden , om , als deze partij eenmaal het

onderspit mocht delven , met haar te vallen. Vandaar dat

het ons in geen opzicht bevreemden mag ,
het geslacht der

Beiervorsten in zich zelf verdeeld te zien. De moeder Btond

aan de zijde der Hoekschen ; de zoon ,
Willem V , aan de

de andere zijde: de tweespalt en dan weder de overeen-

komsten tusschen moeder en zoon zijn slechts de openba-

ring van den strijd der groote partijen en van de zwakke

pogingen om voorwaarden te vinden
, onder welke zij

zich met elkander zouden kunnen verstaan.
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Ziedaar wat de Vorsten uit het Beiersche Huis aan-

vankelijk in Holland vonden : eenen toestand
, die den

zoon tegenover de moeder plaatste, eene macht, waar-

voor de degelijke bodem nog eerst gevonden moest worden;

bezwaren van alle kant; aanvechtingen, zooals een zwak

hart ze moet ervaren, dat kwalijk rust kan hebben bij

beginselen, die niet eens het gezag van den Apostoli-

schen Stoel ontzagen, noch het recht eener moeder,

door het vijfde gebod der Mozaïsche Wet gehandhaafd.

Willem IV was door Koning Philips VI van Frankrijk

niet zonder reden een dolzinnige genoemd, die zijn best

deed om alles in vuur en vlam te zetten .... Doch

behoeven wij wel deze geestgesteldheid van den oom in

aanmerking te nemen om ons bij de omstandigheden

,

waarin de ongelukkige Willem V zich bevond, zijne

krankzinnigheid te verklaren? Maar welke de oorzaak

en de aard zijns waanzins moge geweest zijn , zij strekte

om den Vorst, die, op vrije voeten gelaten, zich zelven

in het verderf gestort en de toekomst van zijn Huis

in Holland in de waagschaal zou gesteld hebben
, tot

zijnen dood toe dertig lange jaren in verzekerde bewa-

ring te doen doorbrengen.

Zijn broeder Albrecht regeerde in zijne plaats. Wat

zien wij dezen dadelijk bij zijne regeerings-aanvaarding

verrichten ? Eenen buitengewonen maatregel zien wij

hem nemen. — Reeds hadden de Steden haar octrooi

,
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volgens hetwelk de Wet, dat is de stedelijke Regeering

op een’ bepaalden dag van het jaar verzet, dat is ge-

deeltelijk vernieuwd of vervangen werd. Albrecht nu

deed wat Prins Maurits in 1618 gedaan heeft: buiten-

tijds deed hij de regenten in de steden en tevens ten

platten lande aftreden om slechts dezulken die hem

vertrouwd voorkwamen, weder aan te stellen en de ove-

rigen door anderen te vervangen. In de laatste tijden

nu ,
wij konden het nagaan uit het feit zelf van het op-

treden van het Beiersche Huis in ons land, hadden de

Kabeljauwen allerwege in de plaatselijke regeering de

bovenhand gekregen. Zoo dreigde, nu na den dood der

Keizerin de tegenpartij in dat geslacht geen hoofd meer

vond, noch voegzaam vinden kon, het Vorstenhuis met-

terdaad de speelbal eener partij te worden. Dus was

het dan wel geraden , dat de Vorst met een’ stap van

gezag optrad
,
en die regenten uit den weg ruimde

, die

licht over hem den baas zouden gespeeld hebben. Dezen

maatregel echter zou Hertog Albrecht niet hebben kun-

nen doorzetten, ware hij niet gesteund door de nog

niet overwonnen partij der Hoekschen , en vooral zoo

er niet vrij algemeen een besef bestaan had, dat men

in ééne richting niet te ver mocht gaan, en zoo de

partij, die tot dus verre de bovenhand gehouden had,

niet zelve behoefte had gevoeld aan eene krachtige hand

,

die de elementen
,

welke zij in gisting gebracht had

,
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maar weldra niet langer in bedwang zou kunnen hou-

den, te beteugelen. Vandaar dat slechts ééne stad,

te weten Delft, zich verzette. Zij werd belegerd en

tot onderwerping gedwongen. De groote raadsman van

Graaf Willem V, Philips van Leyden, dien wij reeds

noemden , had zijn geloof aan de vestiging eener volstrekte

Vorstenmacht, door aansluiting aan de anti-clericale en

anti-feodale elementen te verkrijgen , nog niet opgegeven

;

en met ongenoegen en wantrouwen zag hij het optre-

den van den Ruwaard aan; maar weldra kwam hij tot

het inzicht, dat deze Vorst den waren weg bewandelde

om , in dezen tijd en in de gegeven omstandigheden

,

de Vorstenmacht te handhaven, en van Leyden werd

een ijverig dienaar van dezen Vorst, gelijk hij het van

den vorigen geweest was.

En spoedig bleek het uit de gebeurtenissen in het

buitenland, dat de Bewindhebber van Holland eene ge-

lukkige partij gekozen had, en dat de openbare geest

van dit kleine land, die hem had gesteund, eene goede

ingeving had gehad. Wat toch kon het met het oog

op hetgeen er in Europa omging, anders dan eene ge-

lukkige omstandigheid heeten, dat hier een middel ge-

vonden was om het volk en de misdeelden deels te be-

vredigen, deels in toom te houden. Of kwamen in

Vlaanderen de gilden niet tot groote buitensporigheden,

en woedde niet in Engeland de opstand van WatTyler?
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Werd Zuid-Duitschland niet verwoest door den grooten

Stedenkrijg tegen den Adel, en zuchtte en bloedde het

rampzalige Frankrijk niet onder eene herhaling van de

tooneelen der gruwelijke JacquerieP Onder het bewind

van Albrecht behield ten onzent de maatschappelijke

kwaal, die elders in ontzettende symptomen uitbarstte,

meer het karakter eener staatkundige worsteling, en zoo

bleven hier vrijheden bewaard, die elders, zelfs, en dat

almede ten gevolge der buitensporigheden van het ge-

meen, in het vrije Florence, gefnuikt werden. Want be-

halve in Zwitserland, eindigde, meer of min, overal de

opstand van het volk en van de onderdrukten met eene

vernieuwde onderdrukking en met de terugneming of

onthouding van voorrechten. Terwijl de derde Stand zich

overal door de macht van den Vorst of van den Adel of van

beiden vereenigd, hetzij bedwongen, hetzij verpletterd

zag, werd hier te lande de zaak der vrijheid niet be-

dorven en raakte hare praktijk niet in onbruik , om een

groot volk in het leven te behouden, een volk, dat,

hoe klein ook, nog geen tweehonderd jaren na de re-

geering van Hertog Albrecht, zich groot betoond heeft,

wij weten allen hoe en waardoor.

Toen de oproerige elementen vrij algemeen in Europa

bedwongen waren, was het voor onzen Graaf Albrecht

de tijd om met de terugwerking niet te ver mede te

gaan. Of trok de Vorstenmacht elders een wenschelijk
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voordeel van de hoovaardij dergenen, die het volk on-

derdrukt en de landbouwers en den landbouw ten

verderve gebracht hadden? — Bovendien in de Zui-

delijke Nederlanden was er iets voorgevallen, dat

de hoogste belangstelling van den Graaf van Holland

moest gaande maken , en niet missen kon de aandacht

der partijen hier te lande op het zeerst te trekken.

Ik bedoel de komst aan de regeering van het Huis

van Bourgogne, zoo nauw met het Koninklijke Huis

van Frankrijk verwant. Terwijl dat Huis, met den

zoon van Koning Jan den Goede, in Vlaanderen was

begonnen te heerschen , bleef het tegelijk in Frankrijk

zoo machtig , dat het weldra de helft van het Koningrijk

in zijn bedwang hield, en niet te eerzuchtig scheen als

het er op rekende, eenmaal dat Koningrijk ten minste

feitelijk geheel aan zich onderworpen te zien. Eenen Jan

zonder vrees, zoon van Philips den Stoute, waren alle

middelen welkom om het doel zijner staatkunde te be-

reiken. Slaagde hij om zijn Huis in Frankrijk en in

de Zuidelijke Nederlanden oppermachtig te maken, zou

hij dan de blikken behalve op Henegouwen, dat op zij-

nen weg naar Frankrijk lag, ook niet naar het Noor-

den s]aan, en de daar gelegen Provinciën zich eene

rechtmatige prooi achten? — Waarop kon Albrecht te-

genover die opkomende reuzenmacht steunen? Op niets

dan op zijnen veelbelovenden zoon Willem en op de ge-
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hechtheid van zijne onderdanen. En was hij soms op

uitbreiding van zijn gebied bedacht, teneinde in Neder-

land eenigermate het evenwicht met het Eransche Huis

te bewaren, en tevens zijne hulpbronnen te vermeerde-

ren, zoo zag hij geenen weg open, dan naar de zijde

van het steeds onbedwongen Friesland. Albrecht ver-

zwagerde zich met het Bourgondische geslacht: zijne doch-

ter Margaretha huwde met Jan zonder Vrees, zijn zoon,

die, met de dochter van Karei den wijze, Koning van

Frankrijk gehuwd , weduwnaar was geworden
, met Mar-

garetha, dochter van Philips den Stoute. Deze verbin-

tenissen werden door de Vorsten van Bourgogne voorzeker

gretig aangegaan , omdat zij vooreerst zorgen moesten

bij hunne voornemens op Frankrijk, geenen vijand in

den rug te hebben. Maar wat waren die huwelijken?

Wat anders, dan stof tot eene kansrekening, welk van

de beide Huizen, Bourgogne of Beieren, wellicht een-

maal in het erf des anderen zou treden ? En dan had voors-

hands het Huis van Bourgogne schoone kans. En wil men

weten, of die Fransche Prinsen ook eenigen invloed oefenden

om de zielen te winnen, — ik laat daar de veroverende

kracht, door de Fransche galanterie en de Fransche taal al-

lerwege op de Vorstelijke Hoven uitgeoefend, eene

kracht zoo groot, dat Jacoba, de ongelukkige kleindoch-

ter van den Duitschen Hertog Albrecht, eene meesteres

in het samenstellen van vernuftige Fransche briefjes zou
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worden. Maar Jan zonder Vrees hield in Vlaanderen en te-

genover Orleans in Frankrijk de volkspartij aan zijn snoer.

Bleef nu Hertog Albrecht in Holland de Hoekschen bevoor-

deelen
, wat deed hij dan anders

,
dan de zich minder

bevoorrecht achtende partij uitnoodigen om de oogen

naar den Hertog van Bourgogne te wenden
,

als den

Vorst, die gezind en bekwaam was om hun, des noods

tegen hunnen Landvorst voldoening te verschaffen? —
Doch genoeg om te doen begrijpen

,
dat Albrecht van

Beieren dubbel reden had om de Kabeljauwsche partij

en de Grooten , die haar waren toegedaan ,
niet van zich

verwijderd te houden, neen! ze aan te halen en zich

van hen te omringen. — Eene schitterende ster aan het

Hollandsche Hof was in deze dagen de Jonkvrouw van

Poelgeest. Door hare schoonheid en hare gaven voor

het gezellig verkeer was zij de lust van den veroude-

renden Hertog en prikkelde zij het vernuft der edellieden,

die, door dien glans aangetrokken, een anders wellicht

vrij geesteloos Hof op het aangenaamst verlevendigden.

Deze Jonkvrouw nu schonk hare besliste voorkeur aan

de Kabeljauwschen; door haar scheen deze partij aan

het Hof onwederstaanbaar. Geen wonder, dat de Hoek-

schen,. tegelijk in het rustig bezit hunner maatschappe-

lijke voorrechten, en der gunst, waarin zij aan het Hof

gestaan hadden
,
bedreigd , eene dreigende houding tegen

de Kabeljauwsche Grooten en tegen Hertog Albrecht zei-
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ven begonnen aan te nemen. Vandaar een verdrag,

door Kabeljauwsche Edelen, met den Heer van Arkel

aan het hoofd, aangegaan en strekkende om den Her-

tog en zijn Huis, zoowel als elkander, trouw en bijstand

tegen elk en een iegelijk te verzekeren. De Hertog

bekrachtigde dit verdrag en beloofde den verbondenen

wederkeerig ondersteuning en bescherming. Nu de Vorst

zoo beslist partij had gekozen en de Hoekschen als vij-

anden bleek te beschouwen
;
nu hun de oorlog ver-

klaard scheen, wilden dezen den Vorst doen gevoelen,

dat zij zich niet zouden laten overwinnen. Daar zij

hunnen Stand als. het eeniglijk recht hebbende bestand-

deel van den Staat, en den Vorst, die hun afviel, als

vervallen van zijn recht beschouwden; daar zij zich tevens

voor sterk genoeg hielden om zich te doen gelden, —
zoo besloten zij den Hertog eene waarschuwing te doen

geworden en hem te doen zien ,
waarvoor men , des noods

,

niet terug behoefde te deinzen
,

gerust op steun van

buiten tegen wraak van binnen. Of had het Huis van

Beieren , zoo goed als het Huis van Bourgogne
,
geene

benijders en vijanden buiten het land ? — Tot het voor-

werp, dat het zou moeten misgelden, werd de Jonk-

vrouw van Poelgeest gekozen.

Bij de genegenheid, die de Hertog haar toedroeg,

kon niets grievender voor hem zijn; bij de staatkundige rol,

die zij speelde
,
kon niets ondubbelzinniger wezen

,
dan
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een aanslag tegen haren persoon. Genoeg ! zij werd ver-

moord, en ’sHertogs hofmeester, die haar had willen

beschermen
,
kwam om met haar .... Moorden baten

niet. Verre van hinderpalen uit den weg te ruimen,

leggen zij onoverkomelijke struikelblokken in den weg.

Dit ondervond de partij, welke dezen moord op haar

geweten had. Ongelukkig voor haar was ook die

hofmeester gevallen. Nu konden de verwanten

van den verslagene en wie zich maar als wrekers

van het recht wilden voordoen , optreden , om de schul-

digen den dood eens argeloozen te doen boeten. Zoo

was de zaak der Hoeksche Edelen geheel bedorven:

want wie durfde het voor de bedrijvers van een wilden

moord opnemen ? De openbare meening koos partij

tegen hen : zij misten den oogenblikkelijken steun
, die

hun ten dienste had moeten staan om hun opzet vol te

houden
,
— en zij ruimden het land.

Maar wat stond den Hertog nu te doen? Thans zag

hij zijn land van een aantal vermogende Grooten be-

roofd, en zijne buitenlandsche vijanden zich met even

zooveel ondernemende helpers versterkt. De toestand was

bedenkelijk, en in weerwil van het vonnis, bij verstek

tegen de uitgewekenen geveld, was in het ware belang

der Beiersche Dynastie verzoening wenschelijk, te meer

daar de Kabeljauwsche partij , op de been gekomen

,

het oude werk der slechting van de adellijke kasteelen
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hervat had en de breuke onverzoenlijk scheen te maken.

Met eene partij te heerschen was nimmer de zaak der

Dynastie geweest.

Eene gewichtige vraag was thans : wat vermag in deze

omstandigheden de Kroonprins in het belang zijner

eigene toekomst? Was het in het oog vallend, dat het

belang van het regeerende Huis medebracht, dat er

eene verzoening getroffen werd
,
dan was niets natuur-

lijker en raadzamer, dan dat de erfprins zich als be-

middelaar van dien zoen opdeed. Werkelijk deed hij

zulks. Maar nu was wederom niets natuurlijker, dan

dat de vader de voorstellingen en aanbiedingen van den

zoon plaats gaf. Doch het tegendeel zien wij gebeuren.

Er schijnt onmin tusschen vader en zoon te rijzen, en

deze wijkt uit naar zijn slot van Altena bij Woudrichem.

Vreemd is dit echter niet. De tusschenkomst des Gra-

ven van Oostervant (dit was de titel van den Kroon-

prins van Henegouwen en Holland) ten behoeve der

uitgewekenen werd in die mate misduid, dat het voor

den ouden Hertog , om niet zelf het voorwerp van ver-

denking en blaam te worden, noodig was openlijk met

zijnen zoon te breken. De beweging, door de Kabel-

jauwsche partij ,
met Jan van Arkel , Stadhouder van

Holland, Zeeland en Friesland, aan het hoofd, tegen de

Hoekschen gaande gemaakt ,
wilde niets ontzien hebben

,

en een wijze staatkunde moest den Hertog nopen zich-
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zeiven aan het hoofd te plaatsen. Dit deed hij
,
en nu

ging het op het kasteel Altena los, hetwelk de jonge

Graaf , natuurlijk
,
verlaten had

,
toen het werd overge-

geven. — Wat nu te doen? De Hertog oud; de erf-

prins naar zijnen zwager, den krankzinnigen Koning

van Erankrijk , uitgeweken en van alle vertrouwen bij

de bovendrijvende partij beroofd , zóó zeer dat er geene

kans scheen te bestaan , dat hij immer op eenigszins aanne-

melijke voorwaarde in het land terug zou kunnen kee-

ren ; op den anderen zoon Jan
,
geen blijvend uitzicht

te bouwen: immers wilde deze zijn. Bisdom Luik be-

houden, zoo moest hij priester worden en dan zou hij

zonder kroost sterven. Waarlijk het scheen met de

Beiersche Dynastie in Holland gedaan. Raad moest er

geschaft, of alles was verloren. En de wijze Hertog vond

raad. Een punt van eer, door geen edelman te wra-

ken, moest den voortvluchtigen prins tot den terugkeer

nopen. Was zijn eer onherstelbaar gekrenkt, zoo hij

niet in zijn land wederkwam
,
zoo kon de felste Kabel-

jauw, als hij zijn eigen eergevoel niet in verdenking

wilde brengen ,
zijne terugkomst niet afkeuren : vóór

alle dingen moest de eereschuld voldaan. Welke dan

was de schuld van eer, door den vader den zoon opge-

legd, wier betaling hem in Holland terug moest bren-

gen?

Wij hebben gezien, van hoeveel belang voor de Gra-
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ven van Holland de uitbreiding van hun gebied over

Friesland was. Wellicht zou de Hertog in weerwil daarvan

op zijnen ouden dag niet meer tot een veldtocht ter

verovering van Friesland hebben besloten; maar thans

deed hij het. Zijn moeders broeder. Graaf Willem IV,

in Friesland gesneuveld ,
was nog ongewroken : het was

eereplicht van zijnen naamgenoot, den tegenwoordigen

erfprins van Holland, gelijk Floris V zijns vaders dood

op de Westfriezen gewroken had, evenzoo de Friezen,

oostelijk van de Zuiderzee
,

te doen gevoelen
,
dat geen

Graaf van Holland ongewroken op hunnen bodem om

het leven kon komen.

Voorzeker was het door toedoen van den vader in

Holland, dat er te Parijs, waar zich Willem van Oos-

tervant bij den Koning bevond , eene tooneelvertooning

plaats had, bestemd om hem, op boete van eeuwige

eereloosheid bij den ganschen Adel van Frankrijk en

bij al wie eergevoel in den boezem koesterde, tot den

on verwijlden terugkeer naar Holland te verplichten.

Terwijl de Graaf aan ’s Konings tafel is gezeten
,

ver-

schijnt een heraut en snijdt het tafellaken vóór hem

weg. Deze behandeling beduidde, dat de edelman,

wien zij gold, de eer verzaakt had, en hier sprak de

heraut: geen ridder is waardig ’s Konings dischgenoot

te zijn, die schild en wapen kwijt is. — Hoe dat? —

vraagt de Graaf — Ongewroken, antwoordt de heraut,
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ongewroken ligt met schild en wapen uw oudoom in

der Friezen land. — Dit was genoeg om den Graaf in

aller oog meer dan te rechtvaardigen
,
zoo hij alles liet

varen en naar Holland keerde om den krijgstocht tegen

de Friezen te aanvaarden .... Zoo hij alles liet varen

,

zeg ik. Inderdaad, ook om hem van eene andere hem

opgelegde eereschuld te ontheffen, diende de luidere kreet

van zijns oudooms ongewroken dood. — Wat toch liet

Graaf Willem na den oproep van den heraut zijnen

vader weten? — Dat hij liever met zijnen schoonbroe-

der Jan zonder Vrees naar Hongarije zou trekken om

tegen de Turken den dood te zoeken
,
dan nu niet alles

aan te wenden om de Friezen te bestrijden. — Wat

verraadt deze boodschap? Wat anders, dan dat er

sprake was van zijn deelgenootschap aan een’ tocht, in

dezen tijd in Frankrijk beraamd, om onder aanvoering

van den genoemden Hertog van Bourgogne met Koning

Sigismund van Hongarije den Turk te gaan bevechten.

Dit was een plan
,
welks uitvoering den hoogst moge-

lijken roem in de Christenheid bereidde. Maar hoe

uiterst bedenkelijk was het, bepaaldelijk voor onzen

Graaf, daaraan deel te nemen. De Sultan, wien het

gold, was de krijgshaftige Bajazet. Hoe onwaarschijn-

lijk derhalve was de overwinning ! En waren er voor den

jongen Graaf gevaren alleen van den kant des vijands

,

en niet misschien ook van geheime belagers in het kamp
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der medestrijders te duchten? Hoe dit zij, trok Wil-

lem van Oostervant naar het Oosten mede, dan kon

men er wel op rekenen, dat hij of nooit, of ten min-

ste niet vóór den dood zijns vaders terugkwam, en

werd de opvolging in Holland aan de schroomelijkste

onzekerheid prijs gegeven. Doch alsnu keerde de jonge

Graaf naar Holland terug, en met hem de uitgeweken

Hoeksche Edelen, wier bijstand tot den Frieschen tocht

onmogelijk kon gemist worden, en die in hunne deel-

neming aan den krijg het middel vonden om de wraak

voor den gepleegden moord met hun bloed en hun ver-

mogen af te koopen.

De oorlog tegen Friesland leidde in geenen deele tot

den gewenschten uitslag, hoezeer Hertog Albrecht niets

daartoe verzuimde. Moet men de verzekeringen van tijd-

genooten gelooven, dan bracht hij een verbazend aantal

van manschappen op de been en van schepen te water.

Doch hoezeer hij het handelsbelang der Hollandsche

Steden gelden deed, ten slotte raakte het vermogen en

de ijver van Adel en Steden aan een eind, en bij de

onmogelijkheid om, slechts door eene zwakke partij in

Friesland gesteund, dit gewest door eene genoegzame

krijgsmacht bezet te houden , moest men de zaak der

verovering opgeven. Had de Graaf van Holland zich in

dezen strijd door een verbond met de Koningin van

Denemarken trachten te versterken, ook aan de Friezen
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hadden geene bondgenooten ontbroken : de Hansesteden

,

die tegen de Koningen van Denemarken nagenoeg een

dergelijk belang te verdedigen hadden, als de Friezen

tegen Holland, waren op hunne hand geweest, en ook

de Likedeelers hadden zich in den strijd gemengd. Dezen

vormden eene soort van zeerooverstaat : wel een bewijs,

dat er een groot aantal roekelooze, waarschijnlijk door

de partijwoede in de verschillende kustlanden tot het

uiterste gebrachte menschen gevonden werden , en dat de

regeering dier landen machteloos was om de orde op zee

te bewaren. Dat de Friezen het bondgenootschap met

deze lieden, als « vijanden Gods en aller goede kooplie-

den”, wraken moesten , en dat Hertog Albrecht hen door

eene overeenkomst onschadelijk trachtte te maken, be-

wijst genoeg, hoezeer zij met hun zeeschuimersbedrijf

den Friezen in de hand gewerkt hadden.

Doch het op den voorgrond gezette doel van den oor-

log, het herstel der eer van den jongen Graaf, werd

op den tweeden Frieschen tocht bereikt. Toen toch

viel het Oude Klooster , waar het lijk van Willem IV ge-

vonden werd
,

in ’s Graven handen , en kon deze dus het

stoffelijk overschot van zijnen oud-oom in zijn familie-

graf te Valenciennes laten bijzetten. Zoo was dan de

Erfprins in het vertrouwen der landzaten , en menig ver-

mogend Edelman in het gerust bezit van zijn goed her-

steld.
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Ware den zoon van Hertog Albrecht de terugkomst in

het land niet bereid geweest, zoo zouden — immers

zoo scheen het — de opvolgers zijner Dynastie alreede

gevonden zijn, en dat niet in eenigen buitenlandschen

Vorst, maar in een geslacht van Hollandsche Edellieden.

Op het tijdstip dat de Graaf van Oostervant uitgeweken

was ,
had de kans zoo schoon gestaan ! Doch toen waren

zij niet gereed geweest. Moesten de eerzuchtigen
,
toen

de jonge Graaf in Friesland werd bezig gehouden , zich

de gelegenheid niet beten ten nutte trachten te maken ? —
Aan het hoofd der Kabeljauwen, die op de been ge-

komen waren om Kuzer’s dood te wreken ,
had zich

de Heer van Arkel bevonden. Uit een der aanzienlijkste

Huizen van den Hollandschen Adel gesproten, had deze

Heer door huwelijks-verbintenissen : hij was de schoon-

zoon van Hertog Willem van Gelder en Gulik, en de

schoonvader van den Heer van Egmond, die den zetel

dezer beide Hertogdommen stond te bestijgen
,
— den

roem van zijn Geslacht boven mate verhoogd. Waarom,

dus mocht hij redeneeren, waarom kon Holland geenen

Vorst uit hare eigen landskinderen leveren? Waartoe

moest men een vreemd Vorstenhuis gehoorzamen, dat

toch slechts eigen grootheid op het oog had? Of had

Albrecht niet van partij gewisseld al naar dat het be-

lang van zijn gezag zulks medebracht? Kon de partij,

die thans de bovenhand had
, er niet zeker van zijn

,
dat
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de andere partij
,

door den Hertog opgebeurd
,

haar

weldra overvleugelen zou? En waartoe moest de uit-

puttende Friesche oorlog strekken, dan om den jongen

Vorst in zijne eer te herstellen, en voorts om aan de

matelooze eerzucht van zijn Huis te voldoen
,
en om in

Friesland, nevens Kennemerland en West-Friesland, aan

het Grafelijke Huis eene bron van rechtstreeksche inkom-

sten te verzekeren uit de middelen van onderdanen, die

geen heeren kenden tusschen zich en den Graaf? Ware

die vreemde Dynastie niet te onderhouden, noch hare

verderfelijke oorlogen te bekostigen, dan kon de Grafelijk-

heid die inkomsten zeer goed missen. En heette die

krijg tegen Friesland in het belang van den Hollandschen

handel en scheepvaart voortgezet te zijn
,
— een zon-

derling middel voorwaar om dien handel op te houden

mocht het heeten , dat men de Steden noopte hare rijk-

dommen voor eenen oorlog veil te hebben en hare bo-

dems aan het geweld der Likedeelers en der scheeps-

macht van het mededingende Hamburg bloot te stellen.

Diergelijke redeneeringen moesten de partij, die zich

voortaan wel de nationale bij uitnemendheid mocht noe-

men , sterk maken , en haar gouden bergen beloven

,

zoo zij het Hollandsche geslacht van Arkel steunde,

hetwelk immers even goed in Holland kon heerschen,

als weldra het insgelijks Hollandsche Huis van Egmond

in Gelderland en Gulik.
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Welke was de steun van het Huis van Beieren tegen

deze nieuwe dreigende macht? Er waren er voorzeker

velen , die het gewaagd achtten , zoodanige nieuwigheden

aan te vangen , velen, die trouw aan de regeerende Vorsten

schuldig begrepen te zijn
, of oordeelden ,

dat men , in moei-

lijke verwikkelingen met het buitenland , van Vorsten , als

die men nu aan het bewind had
, eene uitkomst kon ver-

wachten , die een Hollandsch edelman , aan het hoofd ge-

plaatst, niet geven kon. Ook zal het niet aan dezulken

ontbroken hebben , die aan eene familie, met welke men

zich gerust meende te kunnen meten, het vereischte gezag

niet toeschreven , noch aan zulk eene familie dien uitsteken-

den rang gunden , welken men aan een geslacht van Euro-

peesche vermaardheid , met de hoogste Koninklijke Huizen

gelijkstaande
,
gaarne toekende. Maar behalve op al zooda-

nige aanhangers steunde het Huis van Beieren op het bond-

genootschap met dat van Bourgondië. De Huizen Beieren

en Bourgondië hadden elk in zijn gebied en binnen

den kring zijner eerzucht genoeg te doen om niet bo-

vendien elkander te bemoeilijken en in den ander zich

een vijand op den hals te halen. Dus bestond er, tot

nader order, een stilzwijgend verbond tusschen de bei-

den, en men ziet het Huis van Beieren in het Zuiden

met de Bourgondische Vorsten ééne lijn trekken, en

daarentegen de vijanden van hetzelfde Huis in het Noorden

met de tegenstanders van Bourgogne in Frankrijk, te
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weten met de Orleansen, verbonden. Daar Reinald IV

Marie d’Harcourt, eene nicht van den Hertog van Or-

leans gehuwd had , was het Huis van Gulik met dit

Geslacht vermaagschapt. Hoezeer twee Hertogen van Gelre

achtereenvolgens eene dochter van Hertog Albrecht tot

vrouw hadden, was het natuurlijk, dat die Vorsten de

uitbreiding van de macht van Holland vreesden. Van-

daar dat de Hertog van Gelre den tocht tegen Friesland

met geen gunstig oog aanzag. Wanneer het, zoo moest

hij gevoelen , om uitzetting der grenzen des gebieds te

doen was , dan was Friesland voor Gelderland ruim zoo

gelegen, als voor Holland. Doch aan eenen veldtocht

als Albrecht van Beieren beraamde, kon een Hertog

van Gelre niet denken : dus moest hij machteloos eene

onderneming gadeslaan, die eenen mededinger vermeer-

dering van macht beloofde. Geen wonder dat de Her-

tog van Gelre aan het Engelsche Hof alle deelgenoot-

schap van Engelsche Edelen aan den tocht tegen Fries-

land ontried, en dat de Geldersche Steden aan den

IJsel de onzijdigheid kwalijk bewaarden en vrij open-

lijk de Friezen begunstigden. Ten slotte verbonden

zich deze Steden met den Bisschop van Utrecht en de

kleine Stelen van het Sticht tegen den overlast, dien

de Friesche oorlog haar berokkende, en dat dit ver-

drag van onwil tegen Holland getuigde, blijkt hieruit,

dat de Stad Utrecht daaraan geen deel nam en des-
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wegens door Hertog Albrecht met handelsvoord eelen be-

giftigd werd.

Zoo zien wij de minder machtige Noord-Nederland-

sche Vorsten, ten einde bij de uitbreiding van Hollands

macht hunne zelfstandigheid te bewaren, reeds nü naar

den steun van Frankrijk uitzien, en wel, vermits Frank-

rijk thans verdeeld was, naar die partij in Frankrijk,

welke tegen de Vorsten van Bonrgondië overstond. De

Bourgondische Vorsten, die in Zuid-N ederland dezelfde

heerschzucht aan den dag legden, als het Huis van

Beieren in het Noorden , hadden
,
zoo scheen het

,
met

dit Huis een verdrag van wederzijdsche ondersteuning

aangegaan. Deze verstandhouding tusschen de beide

overmachtige Huizen in Nederland was niet alleen ge-

schikt om hun vijanden onder de kleine Nederlandsche

Vorsten te verwekken, maar ook leverde zij eenen grond

te meer aan hunne binnenlandsehe vijanden. — Wat

vermochten , zoo konden dezen spreken
, wat vermochten

zulke machtige Vorsten niet, zoo zij het onderling eens

waren
,
of eenmaal de een zich met het gebied van den

ander versterkt zou hebben ! Dan raakte Nederland ge-

heel dienstbaar aan de Europeesche belangen van een

Koninklijk of Keizerlijk Vorstenhuis. Tegen zulk eene

macht was op den duur geen privilegie bestand Reden

te meer voor de nationale partij in Holland om in tijds

op zijne hoede te zijn, en do gunstige kans niet voorbij
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te laten gaan : op de deelnemende gezindheid van den

Hertog van Gelre en van den Bisschop van Utrecht kon

men rekenen.

Onder de oorzaken, die den Graaf van Holland be-

wogen, om, zich met een hoogst onvolkomen uitslag

vergenoegend, eenen zesjarigen vrede met Friesland te

sluiten, zal wel mede de noodzakelijkheid geweest zijn

om den dreigenden opstand van Jan van Arkel te keer

te gaan. Zoo blijkbaar was de aanslag van dezen Heer

op de gevestigde orde der regeering, dat de Graaf dade-

lijk kon overgaan om hem te verbannen en zijne goede-

ren ten voordeele der Grafelijkheid verbeurd te verkla-

ren. Doch Jan van Arkel onderwierp zich niet
,
en durfde

den Graaf van Holland en zijnen zoon in Henegouwen

den oorlog verklaren. Deze openbare vijandschap was

in de gegeven omstandigheden eene gewenschte zaak

:

zoo toch zouden de Graven leeren kennen, wie hunne

vijanden waren, daar al wie het met Arkel eens was,

alsnu tot openlijk partij kiezen genoopt zou zijn. Dus

behoefde men dan ook niets te ontzien, noch langer te

vreezen door wantrouwen tot vijanden te maken, die

het wellicht anders niet geworden zouden zijn: in een

woord ,
men kon den opstand openlijk bestrijden zonder

gevaar van mis te tasten , en mocht hopen , de tegen-

standers geheel uit het veld te slaan. Dit drukte Graat

Willem kernachtig uit , daar hij
,
toen hem van Arkel’s
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wege dc oorlog verklaard werd , deze boodschap als

een goede tijding met blijdschap aannam, tot den bode

zeggende: //nu uw Heer onze vijand geworden is, staat

het aan ons wanneer wij zijn vriend willen worden.”

Maar een werkelijke oorlog was er noodig. Uit Kleef,

een kostbaar bondgenoot in den rug van den noode

onzijdig blijvenden Hertog van Gelre, kon Hertog Al-

brecht hulptroepen bekomen, en ook de Stad Utrecht

ondersteunde hem, tegen den zin van haren Bisschop.

Arkel bleek hooger gestreefd te hebben
,
dan zijne kracht

reikte. Binnen zijne stad Gorinchem moest hij den

Hertog en zijne zonen op de knieën om vergiffenis

smeeken. Toch gaf hij zijnen toeleg niet op: zoodra

de kans zich opdeed, zou hij op nieuw zijne krachten

beproeven.

Tegen het einde van het jaar 1404 overleed Hertog

Albrecht
, en thans kwam het regeeringsbeleid geheel voor

rekening van zijnen zoon Willem, die daartoe ten volle

bekwaam was. Moedig en wijs tegelijk, ondersteunde

zijne welgemaakte, ontzag inboezemend hooge gestalte

de uitwerking van zijn optreden. Zijn staatkundig stel-

sel bracht de slechting mede van alle hoogte in den Staat

,

opdat er een effen pad mocht gebaand zijn voor de vrije

beweging van al wie tot dusverre belemmerd was ge-

weest, en voortaan allen in gelijke betrekking tot den

Vorst mochten staan, en allen hem gelijkelijk schatting
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opbrengen en van hem de weldaden ontvangen moch-

ten
, die van den Vorst afdalen

,
welke het gemeene beste

vertegenwoordigt en behartigt. Om dit symbolisch te

kennen te geven , voerde hij een gouden eg in zijn

banier, met de zinspreuk: evertit et aeqnat, dat is,

door slechting van hoogten maakt zij effen.

Maar nu eene vraag, voor de inrichting der maat-

schappij van alles te boven gaand belang, meer dan

ooit, door zulke onbewimpelde verklaringen aan de orde

gesteld was, laat het zich denken, dat het stelsel van

den nieuwen Graaf, bepaaldelijk in de steden, waar het

niet aan Edelen ontbrak, die er een voordeel in zagen

zich onder de poorters te laten opnemen, deels vurige

voorstanders, deels felle tegenstanders vinden moest.

Vandaar in den boezem der stedelijke Regeeringen

eene worsteling der partijen om de overmacht, welke

van tijd tot tijd tot geweld , tot uitbanning en doodslag

moest uitbarsten. Koos de Vorst bij deze uitbarstingen

geen partij, maar handhaafde hij recht voor allen , door

schuld te straffen en onrecht te weren, zoo leerde hij

het volk naar hem opzien als naar eene uitkomst in den

nood: vrede en veiligheid schenen alleen te wachten,

zoo men de toevlucht nam tot zijne uitspraak. Dus

kan het , om een voorbeeld te gebruiken , in verband

met den zooeven vermelden oorlog met Arkel, ons niet

verwonderen
, dat Graaf Willem de Stad Gorinchem op

Digitized by Google



00

vredelievende wijze aan haren Heer wist af te winnen

,

dermate dat deze, die zich bij zijnen zwager, den Her-

tog van Gelre, had opgehouden, toen hij derwaarts te-

rugkeerde, de poorten voor zich gesloten vond.

Intusschen naderde een jaar van geweldige spanning.

Ik heb den toestand onder het oog, zich in het jaar 1407

openbarend in den moord van den Hertog van Orleans,

door toedoen van den Hertog van Bourgogne gepleegd.

Tot eene daad, als waartoe Jan zonder Vrees in dit

jaar overging
,
komt geen man , als hij

,
zonder de mee-

ning dat zij noodzakelijk is. Wel moet hij de overtuiging

gehad hebben
,
dat deze misdaad in den stillen , maar des

te meer verbitterenden strijd
, die er tusschen hem en dien

Hertog gevoerd werd , door den eisch der zelfverdediging

geboden was : anders zou hij de moeilijkheden , tegen welke

hij te worstelen had, niet moedwillig oneindig vermeer-

derd hebben met al het zedelijk overwicht, hetwelk

rechtmatige wraak den tegenstander bijzet.

Drie jaren te voren was Jan zonder Vrees, door het

overlijden zijner moeder, werkelijk Graaf van Vlaande-

ren geworden. In het jaar daarna was , tengevolge van

den dood der laatste Hertogin uit het Leuvensche Huis,

aan zijnen broeder het Hertogdom Brabant ten deel ge-

vallen. Hoe moest deze machtsvermeerdering van het

Bourgondische Huis zijne tegenpartij in Frankrijk er-

geren! Hoe moest zij haar prikkelen om den gehaten
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mededinger te bestoken , niet door een openbaren oor-

log , waartoe men te minder kon overgaan , omdat er

pas eene verzoening had plaats gehad
,
— maar door

moeilijkheden, die men hem berokkenen kon, zoo niet

in zijn eigen Graafschap, waar zijne stelling, door de

machtige Gemeenten gesteund
,

te sterk was
, dan ten

minste in den omtrek der Landen, door hem en zijne

verwanten beheerscht, en in de Staten zijner trouwe

bondgenooten van het Huis van Beieren. Welnu, in

dezen tijd zien wij tegen Jan van Beieren den heftigsten

opstand uitbreken in de stad Luik, steeds een strijdperk

van twee partijen, en bij gevolg eene deur, door welke

Frankrijk zich eenen weg in het hart der zuidelijke Ne-

derlanden trachtte te banen. — En tegelijk barstte de

opstand van Jan van Arkel op de grenzen van Noord-

Brabant weder uit. Waren beide opstanden gelukt; had

de Heer van Arkel Willem VI in Holland en Zeeland

van den troon kunnen stooten; had zich te Luik de

Heer van Hornes van Perwijs, de beschermeling van

den afgezetten, maar door den Hertog van Orleans her-

stelden ,
Avignonschen Paus Benedictus XIII , als gees-

telijk en wereldlijk Vorst kunnen vestigen, zoo zouden

Brabant ?n Vlaanderen eenen vijand in de zijde en den

rug hebben bekomen
,
ja

,
gansch Noord-Nederland , daar

de Hertog van Gelre het met Arkel eens was , zou eene

macht geworden zijn
,

die Bourgogne uit het Noorden
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bedreigde Is dit zoo, dan kan het niet verwonderen,

dat Jan zonder Vrees het oogenblik der beslissing geko-

men achtte. De Nederlanden, die pas aanvingen aan

een bij het volk gezien krachtig gezag te gehoorzamen

,

weder in eene zee van verwarring te dompelen en aan

de woelingen van zelfzuchtige inlandsche Heeren prijs

te geven, dat mocht hij niet. Dus wat het kosten mocht,

zijn staat moest gehandhaafd , en was er geen eind aan de

bezwaren en de gevaren te zien, die zijn verraderlijke

mededinger in Frankrijk hem brouwde, dan moest zon-

der genade aan de tegenpartij het hoofd worden afge-

houwen : dat hoofd was de Hertog van Orleans — en de

Hertog van Orleans werd vermoord. Intusschen had-

den de opstand te Luik en die van Arkel in Holland

hunnen loop; maar Jan van Beieren was blijkbaar met

denzelfden geest, als Jan zonder Vrees, vervuld: ook hij

scheen te begrijpen
,
dat het er thans op aankwam ;

dat

geene middelen moesten worden ontzien: Jan zonder

Vrees had een Koninklijken Prins vermoord : Jan van

Beieren moordde eene Stad , en bij de onderdrukking van

den opstand van Luik verwierf hij zich den naam van

Jan zonder Genade.

Gelukkig was den Graaf van Holland, ter onderdruk-

king van den opstand der van Arkels, dergelijke wreed-

heid bespaard. In September 1407 had Willem van

Arkel, ondersteund door eene bende Gelderschen, bij
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donkeren nacht, de stad Gorinchem vcrrascht, en om

het Kasteel
, waarin zich de Grafelijke bezetting terug-

getrokken had , het beleg geslagen. Gelder verklaarde

den Graaf van Holland nu mede den oorlog; maar zijne

benden voerden niet veel meer dan strooptochten uit ,
en

reeds in het begin van het volgende jaar verzocht de Her-

tog van Gelder eenen stilstand van wapenen. Hij verkreeg

dien
, en Willem van Holland maakte zich deze schor-

sing der vijandelijkheden ten nutte om, met Jan zon-

der Vrees vereenigd
,
zijnen broeder tegen de Luikenaars

te ondersteunen. En toen Jan in zijn bisdom hersteld,

en Luik tot eene rust als des doods was teruggebracht

,

werd er tusschen Gelder en Holland een overeenkomst

gesloten , bij welke het geslacht van Arkel het slachtof-

fer was. Wel was de liefde tot den vrede nog niet op-

recht, en was er nog een nader verdrag noodig; wel

bleef Jan van Arkel samenspannen , zelfs tegen het

leven van Graaf Willem, maar, na opgelicht te zijn,

werd hij in de gevangenis onschadelijk gemaakt.

De slag bij Hasbain, waarbij de Luikenaars verslagen

waren , was tevens eene overwinning geweest door Bour-

gogne op zijne tegenpartij in Frankrijk behaald. Na

dien slag kwam hij met zijne zegevierende benden te

Parijs, en durfde hij den moord van den Hertog van

Orleans openlijk voor zijne verantwoording nemen en

daarvoor van den Koning kwijtschelding van schuld vra-
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gen. Zoo sterk was zijne stelling, daar hij in Frankrijks

hoofdstad door het volk als zijn vriend was ontvangen
, dat

hij zulks verwierf. Nu kon hij zijner tegenpartij den

vrede voorstellen, en de bemiddelaar dier verzoening

was Willem van Holland , verwant der Koningin Isabella

van Beieren. Dat hij geene onvoordeelige voorwaarden

verwierf, laat zich denken. Kwam het er vooral op

aan , welke van de beide partijen
, bij de krankzinnigheid

van den Koning en den kindschen leeftijd zijner zonen ,

invloed op de Koninklijke Prinsen en zoo doende op de

toekomst van Frankrijk hebben zou, zoo werd bij den

getroffen zoen het grootste voordeel door de partij van

den Hertog van Bourgogne verworven : daar hij Gouver-

neur van den Dauphin Lodewijk werd. Reeds staande

het leven van den Hertog van Orleans was, bij eene

vredelievende overeenkomst tusschen de partijen
, een

huwelijk tusschen ’s Konings tweeden zoon. Jan Hertog

van Touraine, en Jacoba, ? de eenige dochter van den

Graaf van Holland, beraamd. — Zoo hadden dan wel

de Hertog van Bourgogne, en zijn trouwe, hoezeer bij

de tegenpartij
,

zoo het schijnt , niet mistrouwde bond-

genoot Willem van Holland , eenen voet in Frankrijk en

bij het Koninklijk gezin: Jan zonder Vrees Gouver-

neur van den Dauphin , en Willem van Holland aanstaande

schoonvader van ’s Konings tweeden zoon. Doch hoe

meer Frankrijk de buit van den Hertog van Bourgogne
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en de zijnen scheen te worden, des te feller was de

haat der andere partij : zij wilde zich Frankrijk en het

Koninklijk geslacht niet laten ontwringen; de zoon van

den vermoorden Hertog van Orleans was nog jong,

zijne weduwe overleden ; maar in den Graaf van Ar-

magnac vond de partij, die naar hem den naam kreeg,

een nieuw ondernemend hoofd , en om Frankrijk en het

Koninklijke geslacht aan de gehate Bourgondiërs te

ontscheuren, zou men voor geen moord terugdeinzen.

In 1414 was het huwelijk tusschen den Hertog van

Touraine en Jacoba van Holland voltrokken, — toen

de Dauphin overleed. — Nu was de echtgenoot van

Jacoba erfgenaam van den troon, en de Graaf van Ar-

magnac, connétable van Frankrijk geworden / vorderdé

dat de aanstaande Koning uit de Staten zijns schoonva-

ders naar Frankrijk zou overkomen.

Wat stond Graaf Willem nu te doen ? Zijnen schoon-

zoon en dochter op dit opontbod naar Frankrijk te zen-

den? Voorzeker, Frankrijk had recht opzijnen Koning.

Maar liet de Graaf zijne kinderen gaan, zoo gaf hij ze

in handen der verbitterde en onverzoenlijke tegenpartij

van zijnen zwager, den Hertog van Bourgogne, en be-

roofde hij dezen zijnen bondgenoot
, in den Dauphin

,

van een pand
,
dat hij kon bezigen als een middel om

in Frankrijk voor een goed deel meester te blijven en,

eenmaal door den naam en het gezag van den Koning

6
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gesterkt
,
voor zijne tegenpartij onverwinnelijk te worden.

Derhalve, den Dauphin onvoorwaardelijk naar Frank-

rijk te laten afreizen ,
— hij mocht er niet aan denken.

Niets anders evenwel dan zijne trouw jegens den Her-

tog van Bourgogne was het, die hem voorschreef be-

zwaar te maken om zijnen schoonzoon dadelijk naar Parijs

te laten gaan. Want had hij , zonder op het belang

van Jan zonder Vrees bedacht te zijn, zijne kinderen

onmiddellijk aan de Prinsen
,
die hunne komst vorder-

den, toevertrouwd, dan zou die partij wellicht genoeg-

zaam versterkt geweest zijn om Frankrijk in orde te

houden, en zijne dochter zou, ten bestemden tijde, on-

bestreden Koningin van Frankrijk zijn geworden. — Zoo

veel moest in allen gevalle deze overweging bij hem

gelden , dat hij niets liever moest wenschen
, dan dat

hij
,

zonder het belang van zijnen zwager te kreuken
,

en met medewerking van dezen, den Dauphin ten ge-

volge eener minnelijke schikking in Parijs kon brengen.

Doch hoedanig was in dit tijdsgewricht de toestand

van Frankrijk? Hendrik V van Engeland had Frank-

rijk op nieuw den oorlog aangedaan
,
en dit Rijk bij

Azineourt eene allervreeselijkste nederlaag toegebracht.

Frankrijk moest gered: daartoe moesten alle krachten

vereenigd ingespannen
,

alle middelen eendrachtig aan-

gewend worden. Doch Frankrijk was gruwelijk verdeeld

en samenwerking was onmogelijk : de eene partij zag
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zonder afgrijzen, ja, met eenige welwillendheid naar den

buitenlandsohen vijand en dreigenden indringer
,
of hij

hem ook ten medestander tot fnuiking harer binnenland-

sche tegenpartij kon bekomen Liever Engelsch dan

Bourgondisch was de leus der Arrnagnacs, liever En-

gelsch dan Armagnacsch was de leus der Bourgondiërs.

Dus was er aan geene redding van Erankrijk te den-

ken
, voor en aleer de binnenlandsche partijwoede ge-

stild, voor en aleer eene van de beide partijen verplet-

terd zou zijn, — en het was het denkbeeld van Jan

zonder Vrees aan het hoofd van een machtig leger, met

den Dauphin
, naar Parijs op te trekken , aldaar zijne

tegenpartij te bedwingen en daarna met het hereenigd

Frankrijk de nederlaag van Azincourt te wreken en den

Engelschman in zee terug te dringen.

Willem van Holland zou dien veldtocht mede hebben

moeten maken. Maar, daargelaten dat hij dus het lot

zijner kinderen aan de kansen van een binnenlandschen

oorlog in hun aanstaand Rijk prijs gaf en het vooruitzicht

teweegbracht dat zijn schoonzoon eenmaal tegen denzin van

half Frankrijk en van de machtigste Prinsen den troon zou

moeten bestijgen
,
hetgeen zonder blijvende spanning en be-

stendige gewelddadigheid niet mogelijk zou zijn, — dit

daargelaten , hoe zou hij zijne Graafschappen
, bepaaldelijk

Holland en Zeeland , bewegen tot de levering der middelen

tot het voeren van een oorlog in een vreemd belang ? Zou
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hij
,
wanneer hij dit beproeven wilde , de nationale partij

,

die zich onder aanvoering van Arkel reeds zoo onderne-

mend betoond had, niet onberekenbaar versterken? Thans,

kon deze zeggen
,
thans bleek eerst recht , hoe Hollands

middelen tot bereiking van het doel der eerzucht van

hare Vorsten moest misbruikt worden, — en wat zal

het zijn, zoo ons gewest eene provincie van Frankrijk

zal geworden wezen ? — Op dergelijke taal had de

Graaf weinig in te brengen. Hendrik V kon zijnen En-

gelschen Edellieden het vooruitzicht voorspiegelen, dat

zij zich ten koste van het veroverd Frankrijk met eer

en goed zouden verrijken, en had hij zijnen Adel voor

zich , zoo had hij zich van een gehoorzaam volk verzekerd.

Doch wat zou het Willem van Holland gebaat hebben,

enkele Edelen op zijne hand te hebben, zoo de Steden

niet mede gingen, aan wier zijde bovendien een groot

deel des Adels zich bevond ? Reden genoeg derhalve

voor onzen Graaf om zich aan het deelgenootschap van

zulk eene stoute onderneming te onttrekken, al ware

zij noodzakelijk geweest. — Maar was zij noodzakelijk?

Zij was het alleen in geval Frankrijk door den Koning

van Engeland bedreigd bleef. Was de vrede te treffen,

dan kon de staat van zaken in Frankrijk nog zonder

geweldige oplossing gaande gehouden worden; en men

kon alweder een vergelijk tusschen de partijen beproe-

ven, waarvan men hopen mocht, dat het thans, nu
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men het gevaar, hetwelk Frankrijk bedreigde, opnieuw,

en erger dan ooit, ondervonden had, duurzamer zou

zijn, dan vroeger.

Dus zien wij Willem van Holland alles aanwenden om

vrede tusschen Engeland en Frankrijk te bewerken. Ja,

de Keizer, uit Duitschland herwaarts gekomen
,
beijvert

zich tot hetzelfde doel. Nimmer kon deze zich aan een

edeler taak wijden, dan de verzoening tusschen die twee

schoone Koningrijken, wier strijd namelooze jammeren

over de menschheid zou halen en de Christenheid ver-

der van hare beste strijdkrachten tegen het al meer en

meer dreigend Mohammedanisme beroofde. De Keizer,

als Koning van Bohemen , werd in de naaste plaats door

den Turk bedreigd, en wanneer de Fransche Ridder-

schap ,
als van ouds , en een Jan zonder Vrees

, die

reeds zijnen moed in die oorden getoond had , de Chris-

tenheid niet ondersteunden, dan kwam het Byzantijnsche

Rijk geheel ten val
;
dan bemachtigden zich de Ongeloo-

vigen van Constantinopel en daarmede van den sleutel van

Europa, en was hunne aandringende macht, althans in

’s Keizers erflanden, niet te stuiten. — Wat zou het daaren-

tegen zijn , als Hendrik V met Frankrijk vrede maakte

,

zijn leger naar het Oosten overbracht, en de woeligste

Prinsen uit Frankrijk in den strijd tegen Mohammed

hunne veeten gingen smoren en hunne eerzucht ver-

geten ! — Even zooals de Keizer de Kerk door het Concilie
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van Constanz tot eendracht wilde dwingen, ten einde

zij niet machteloos door verdeeldheid tegen den machti-

gen Islam zou overstaan) — evenzoo wilde hij de Ko-

ndigen van Engeland en Frankrijk tot vrede dwingen

en hunne strijdkrachten tegen den Turk aangewend zien.

Zijne bemoeiing echter, aan dien van Willem van

Holland gepaard, was vergeefsch. Hendrik V zal voor

het denkbeeld gepleit hebben
, dat hij de wapenen niet

moest neerleggen; dat hij de man was om, boven de

partijen staande, met zijn bewind aan Frankrijk rust te

geven
, om dan de krachten van dat Rijk , met het zijne

vereenigd, tegen de Ongeloovigen te keeren. Slaagde

nu Engeland niet in de verovering van den Franschen

troon
, dan moest de Keizer hem , liever dan door de

Armagnacs
,
door de Bourgondiërs verslagen zien , daar

,

zoo Frankrijk aan Hertog Jan zonder Vrees onderwor-

pen geraakte, hij meer kans had van dezen Vorst bij-

stand tegen de Turken te bekomen ,
dan van zijne te-

genpartij
,
zoo die overwinnares bleef.

Dus verliet Keizer Sigismund deze oorden
, de toe-

komst aan de kans des krijgs overlatende, en, meer

dan vroeger, overhellende tot de zijde van Bourgondie

en van Willem van Holland.

Doch liet zich de Keizer daarom winnen tot het plan

van den Graaf, die ’s Keizers gezag gebruiken wilde om

zijne Graafschappen na zijnen dood aan zijne dochter te
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verzekeren? Als de Keizer het leen van Holland en

Zeeland, bij ontstentenis van mannelijk oir, als aan het

Rijk vervallen verklaren mocht, zou dit op zich zelf

niets te beduiden gehad hebben ; want die uitspraak des

Keizers was niets dan de machtelooze afkondiging van

eene zich zelve kwalijk gelijk gebleven theorie : onafwijs-

bare belangen
,
werkelijke mogelijkheden bepaalden steeds

wat ten aanzien van de erfopvolging gebeurde. Floris V

had verklaard, dat hij zijn Graafschap alleen van Gode

hield, en had daarmede Keizer en Rijk weggecijferd.

Philips van Leyden had uitgesproken: het Rijk is ver-

scheurd en ieder Vorst is Keizer in zijn land. En Hugo

de Groot zeide later niet ten onrechte, dat de Graaf

van Holland in zijn Graafschap Koning was geweest. —
Doch wanneer ëen binnenlandsche partij zich van eene

uitspraak des Keizers bediende, dan was niet zoozeer

die partij sterk door die uitspraak, maar deze uitspraak

kreeg eenige beteekenis, omdat zij door eene partij als

voorwendsel gebruikt werd. — Vandaar Willems be-

moeiing bij den Keizer ten behoeve der opvolging zijner

dochter. Trof die bemoeiing doel? Waarlijk het is

geen wonder, dat de Keizer den Graaf in deze zaak

niet te wille was. Wanneer Frankrijk niet aan Enge-

land kwam , en het was hoogst onzeker dat dit immer

het geval zou zijn, dan kwam dat Rijk aan den gemaal

van ’s Graven dochter
, en zij vereenigde alzoo Frankrijk
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met deze Graafschappen
,
en wel onder den invloed van

het in de overige Nederlanden alvermogende Huis van

Bourgogne. Zoo doende stond eene ontzaggelijke Mogend-

heid te verrijzen : het oude Frankrijk , versterkt door de

ontworsteling aan al wat het thans benarde , onder nieuwe

Hofmeiers, als de Hertogen van Bourgogne, op eene

ongeëvenaarde huismacht steunend ! . . . . Daartoe kon

de Keizer de hand niet leenen, zoo hij Frankrijk niet

op nieuw Duitschland over het hoofd wilde zien groeien ,
—

en ’s Graven verzoek willigde hij niet in.

Zijne poging derhalve om den oorlog tusschen Frank-

rijk en Engeland te doen staken, mislukt ziende, en

evenzeer ongezind als buiten staat om met den Hertog

van Bourgogne aan het hoofd van een leger zijnen schoon-

zoon in Frankrijk te brengen , sloeg Graaf Willem eenen

middelweg in. Vijandelijk optreden, zijnen schoonzoon

met geweld op den troon plaatsen, wilde hij niet; maar

het kostbaar pand zonder voorwaarden aan het Hof en

en aan hen , die op het oogenblik te Parijs het bewind

voerden , over te geven
, dit wilde hij evenmin. Van

een talrijk gevolg van ridders en gewapende manschap-

pen vergezeld ,
begaf hij zich met den Dauphin naar St.

Quentin. Voordat hij verder reisde, verzocht hij een

mondgesprek met de Koningin. Dit had plaats te Com-

piègne. Maar er was een nader onderhoud met de Grooten

te Parijs noodig. Dus trok de Graaf stoutmoedig der-
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waarts , en stelde zijne voorwaarden : zonder den Hertog

van Bourgogne zou de jonge Prins niet aan het Hof

komen, en de raadslieden der Kroon zouden voortaan

eene andere staatkunde, in de eerste plaats met betrek-

king tot het binnenland, te omhelzen hebben. — Zoo

zou men zich
,
— dus oordeelden zij

, wien deze eischen

golden, door den Hertog van Bourgogne de wet ge-

steld zien
,

en of hij een genadig Heer zou zijn ! . .

.

Maar waaraan had die Hertog zijn tegenwoordig over-

wicht te danken? Immers aan de omstandigheid dat

de aanstaande Koning in zijne handen was. Ontviel

hem dit pand, zoo ware hij machteloos. Intusschen

slechts door den dood kon de Dauphin aan de handen

van den gehaten Hertog onttrokken worden. Bewees

de dood zijnen vijanden dezen dienst, zoo was in den

persoon van ’s Konings derden zoon Karei de aanstaande

Koning in hunne handen
, en het voordeel voortaan aan

hunne zijde. Genoeg! Willem van Holland had begre-

pen, dat, wilde hij zich de vrijheid niet benomen zien,

het voor hem tijd was Parijs te verlaten. Hij reist terug

naar Compiègne ,
— en vindt daar zijnen schoonzoon ziel-

togend, om hem weldra te zien sterven Deswe-

gens evenwel geeft de Hertog van Bourgogne zijne zaak

niet op. Met de Koningin in verbond, verwekt zijne

partij eenen volksopstand, waarbij Armagnac en andere

hoofden der tegenpartij omkomen. Maar wraakzucht
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geeft verderfelijke raadslagen in. Hier wekte zij in hen

,

bij wie de val van Armagnac kwaad bloed gezet had,

den waan , dat nu het hoofd der eene partij gevallen

was, Frankrijk niet tot een’ dragelijken toestand en

tot een’ zweem van eendracht zou komen , tenzij ook

het andere hoofd kwam te vallen. Onder voorwendsel

van een onderhoud met den Dauphin wordt Jan zonder

Vrees naar Montereau gelokt : op de brug over de Yonne

zal het mondgesprek plaats hebben
,
en — onverhoeds

overvallen en over de leuning in de rivier geworpen,

komt de Hertog om in het water. — Maar hij liet een’

zoon na, en met de Koningin overtuigd, dat overge-

geven aan leiders, die zonder acht te slaan op ’slands

hachlijken toestand, zulke gruwelen bedreven. Frank-

rijk reddeloos verloren is , en misschien de tegenpartij

vóór willende zijn , die tot denzelfden stap bekwaam

was ,
bewerkt die zoon

,
onze Philips de Goede ,

dat

Hendrik V van Engeland als Koning van Frankrijk er-

kend wordt.

Graaf Willem beleefde deze lotgevallen niet meer. Kort

na zijnen schoonzoon was hij
, in zijn eigen Graafschap

Oostervant, te Bouchain, aan de gevolgen, zoo het

schijnt , van den beet van een’ hond
, overleden.

Ziedaar dus het H uis van Beieren in Holland terugge-

bracht tot ééne jonge vrouw, die door het huwelijk,

dat zij stond aan te gaan , de erfenis in een ander ge-
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slacht zou moeten overbrengen. Natuurlijk had Graaf

Willem, het lot van zijne dochter hooger stellende dan

het bewaren van den naam van zijn geslacht, al het

mogelijke aangewend om haar het bezit zijner erflan-

den te verzekeren.

In Holland en Zeeland had hij , nog staande het le-

ven van den Dauphin ,
van een groot aantal Edelen

en Steden de heilige belofte bekomen, dat zij zijner

dochter trouw zouden houden. Dat die allen daartoe be-

reidwillig waren , laat zich verklaren. Bij het vooruit-

zicht door denzelfden Vorst met een groot rijk beheerscht

te worden, kon de Adel zich allerlei glans en voordeel

beloven, en de kooplieden zagen in de verbeelding alle

belemmeringen in hun handelsverkeer met Frankrijk op-

geheven en zich al de voordeelen verzekerd, die een

machtig Koning van vreemde Mogendheden voor zijne

onderdanen wist te verwerven. En voorts, al was men

niet blind voor het gevaar
, dat de zelfstandigheid

,
ja

,

de onafhankelijkheid van Holland bij die vereeniging

loopen kon, wie kon, nu de nationale partij in hare hoof-

den uit het Huis van Arkel zoo gevoelig getroffen was,

voor het land eene andere uitkomst openen , en zou we-

derstreven hier geen geweld hebben uitgelokt, dat door

dwang zou opleggen wat beter goedschiks aangenomen

werd?

Maar nu Graaf Willem zijne dochter weduwe van
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Frankrijk had achtergelaten
,
deed zich de zaak gansch

anders voor. Wel had Jan van Beieren zijn zegel ge-

hecht aan het huwelijk van Jacoba met Jan van Brabant

,

nog door zijnen broeder beraamd
;
wel was hij aanvanke-

lijk in Holland opgetreden om in het belang zijner nicht

de uitgebroken onlusten te bedwingen : eer en plicht

schenen bij hem te gelden
,
zoolang geen staatsbelang

zich gelden deed; — maar zoodra dit het geval was,

liet hij zich bewegen eenen anderen weg in te slaan.

En inderdaad, van welken aard waren de onlusten

geweest, dadelijk na het overlijden van Graaf Willem

uitgebroken? De nationale partij had onder Jan van

Egmond het hoofd weder opgestoken. Nog heette zij

de Kabeljauwsche , maar in den loop der tijden was het

streven gansch van aard veranderd. Hoe dit zij. Jan

van Beieren, zoo hij de zaak zijner nicht prijs gaf, kon

er op rekenen, in die partij een steunpunt te vinden.

Zocht hij dien steun, dan was de rol van zijn Huis in

Nederland niet uitgespeeld. Want voor Holland, Zee-

land en Henegouwen zou hij zijne aanspraak op Luik

opgeven, zich van zijn geestelijk karakter ontdoen, een

huwelijk aangaan, kroost winnen en alzoo het Huis

van Beieren in Nederland voor afsterven bewaren. En

de vrouw, op welke hij het oog had laten vallen, was

de weduwe van Antonie van Bourgogne, Hertog van

Brabant, geboren Gravin van Luxemburg en alzoo nicht
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van Keizer Sigismund. Dit huwelijk en de gansche rol,

die hij dus voornam te vervullen , moest den Keizer zeer

aangenaam zijn, daar op deze wijze een middel gevon-

den was, om in Nederland in een Duitsch Vorstenge-

slacht een tegenwicht tegen het Huis van Bourgogne te

doen bestaan. Met Jacoba, door haar huwelijk met

den Brabantschen tak van het Bourgondische Huis ver-

bonden, zou nagenoeg gansch Nederland onder den

invloed en het gezag der Bourgondische Vorsten gera-

ken. Was dit voor een Duitsch Vorst, als Jan van

Beieren, te dulden? Was het van hem te vergen, dat

bij daartoe met opoffering van zich zelven medewerk-

te, en dat terwijl het genoegzaam bleek, hoe sterk

de tegenpartij van Jacoba en haren man in Holland

zijn zou, en hoe weinig goeds er van het karakter der

jonge Gravin te wachten was? Kortom, het besluit

van Jan van Beieren was genomen. Nog was het jaar

van Willems dood niet ten einde, of Hertog Jan was

binnen Dordrecht als voogd en ruwaard ontvangen, en

boden Jan van Egmond en Willem van Arkel hem

hunne ondersteuning aan
,

terwijl de Keizer de Graaf-

schappen Holland ,
Zeeland en Henegouwen

, als door

Willems dood zonder mannelijk oir aan het Rijk verval-

len, aan Jan van Beieren verleende en de ingezetenen

van hunnen aan Jan van Brabant en vrouw Jacoba ge-

zworen eed ontsloeg.
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Daar geene der beide partijen zich voor het oogen-

blik de zege durfde beloven
, zoo werd de bemiddeling

van den Graaf van Charolais, weldra Philips den Goede

,

zoon van Hertog Jan van Bourgogne (het was kort voor

zijns vaders dood), aangenomen en een verdrag getrof-

fen
,

waarbij Hertog Jan van Beieren in hetgeen hij in

Holland bezat bevestigd en voorloopig als medebestuur-

der, en voor het geval van Jacoba’s overlijden, als haar

opvolger in de drie Graafschappen erkend werd. Dit

was reeds veel gewonnen. Maar Jan van Beieren wilde

het er niet bij laten. Hij kondigde aan, van zins te

zijn zich van stad tot stad te laten huldigen. Dit voor-

nemen volvoerde hij
, en op het voorbeeld van zijnen

vader stelde hij overal nieuwe Vroedschappen aan.

Maar dat het velen in den Lande verdroot, dat er

alzoo door de Vorsten over Holland strijd werd gevoerd

en, als het ware, boven hun hoofd over hen beschikt

werd, het bleek hieruit, dat er binnen Leiden eene

staatkundige vereeniging tot stand kwam, sterk door

het deelgenootschap van hoogadellijke Hollandsche ge-

slachten en door verbonden , onder anderen met den

Bisschop en, wat van veel gewicht was, tevens met de

Stad van Utrecht gesloten ,
— eene vereeniging

,
die de

toetreding voor alle Hollandsche Steden open latende,

de kern van een nationaal bewind kon worden , zonder

zich rechtstreeks hetzij tegen Jan van Beieren, hetzij
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tegen Jan van Brabant te verklaren , maar deze Vorsten

,

als het ware uit kracht eener constutioneele fictie, van

hunne raadslieden onderscheidende. Doch deze moedige

poging trof geen doel. Hertog Jan van Beieren was

iatusschen sterker geworcien. Jan van Brabant had hem

Holland, Zeeland en Friesland voor eene aanzienlijke

som gelds en tegen afstand van zijn aandeel aan het be-

wind in Henegouwen , te pand aangeboden
,
en de Ru-

waard, die de Franschen gewoonte om ambten te ver-

koopen ingevoerd hebbende , aan geld wist te komen, had

dat aanbod aangenomen. Dus versterkt,, sloeg hij het

beleg om Leiden
,

en de Stad gaf ten laatste den te-

genstand op.

Naarmate Jan van Beieren zich vaster in Holland

nestelde, en vrouw Jacoba moedwillig den band, die

haar met haren echtgenoot en met hare landen verbond,

al losser maakte , was het te noodiger , zoo zij voor zich en

voor wie haar lot zou deelen
,
Holland en Zeeland niet

geheel verloren wilde zien gaan „ dat Jan van Beieren

uit den weg werd geruimd. Lang liet zijn dood hen,

die daarnaar uitzien mochten , niet op zich wachten.

In de eerste dagen van het jaar 1425 stierf hij, zoo

het schijnt, aan langzaam werkend vergif. Omziende

naar eenen regent ,
dicht genoeg bij de hand , en be-

kwaam om in de bestaande verwarring zelf niet te gronde

te gaan, maar orde te stichten, had hij zijne Duitsche
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sympathiën, daar hij toch kinderloos sterven zou, uit

het oog verloren en aan Philips van Bourgondie zijne

rechten op de drie Graafschappen en zijne goederen ver-

maakt. Aan dezen laatsten Wil evenwel rekenden de

Leden van Holland, toen reeds onder de benamingen

van Algemeenen Raad, Ridderschap en Steden optre-

dende, zich niet gehouden. De nationale partij, die bij

het bewind van den machtigen en krachtigen Philips

van Bourgondië alle uitzicht op het verwerven van het

geen zij wenschte, verloren mocht rekenen, verklaarde

bij monde van die wettige organen, Jan van Beieren

onbevoegd om over Holland en Zeeland te beschikken

en erkende Jan van Brabant als Heer van deze Graaf-

schappen
,
zonder van Gravin Jacoba

,
met haren Engel-

schen echtgenoot, te reppen, hoezeer Jan van Brabant

eigenlijk geenerlei recht dan door zijn huwelijk met de

erfdochter van Holland en Zeeland kon laten gelden.

Zoo beschikte Holland vrij over zich zelve, gelijk dit

land gedaan had, toen het Graafschap uit het Huis van

Holland in dat van Avesnes was overgegaan. — Jan

van Brabant kwam in het land en handhaafde de natio-

nale partij, zonder wier toedoen hij trouwens niet inge-

roepen zou zijn geworden. Doch Jacoba was niet ge-

zind Holland en Zeeland aan haren vorigen gemaal over

te laten. Steunend op de Edelen , die de overlevering

van de Hoeksche partij voortzetten en met de vestiging
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van haar gezag in hunnen staat hersteld hoopten te

worden
,
trad zij hier te lande vijandelijk op.

Welke partij zou Philips de Goede in deze omstan-

digheden kiezen? Liet hij zich door de beginselen van

zijn geslacht leiden, zoo moest hij de partij omhelzen,

in welke , met behoud van den naam
,
de Kabeljauwsche

voortleefde. En hier kwam de trouw aan zijn staatkun-

dig beginsel zijn belang uitnemend te stade: want, daar

die partij door den oorlog bestookt werd, zoo kon hij

zijne tusschenkomst aanbieden
, en de partij nam die

tusscbenkomst aan
, hoezeer zij door deze daad zich een

overmachtig meester op den hals haalde. Dus nam Phi-

lips de Goede voor Jan van Brabant de wapenen op
,
en

wel door in de eerste plaats Jacoba’s echtgenoot, den

Hertog van Glocester, den oorlog aan te doen, hoezeer

hij de oom was van Hendrik VI
, wiens vader door hem

Koning van Frankrijk geworden was. Glocester was

met geen band hoegenaamd van genegenheid of zelfs van

bekendheid met eenige provincie in Nederland verbonden,

en in zijne gemalin, die slechts door de partijzucht van

sommigen in Holland en Zeeland gesteund werd, vond

hij geen middel om zich alhier te doen gelden. Dus ging

hij terug naar Engeland, en Jacoba, zij raakte in han-

den van Philips den Goede, die met Jan van Brabant

eene overeenkomst sloot, waarbij hij als erfgenaam en

ruwaard van Holland , Zeeland en Friesland erkend werd.

6
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Nog eenmaal vertoonde Jacoba, uit hare Vlaainsche ge-

vangenschap ontsnapt, zich in Holland om het oorlogs-

vuur te doen ontbranden. Grooter ondienst kon zij

echter hare zaak niet doen. Immers noopte zij nu hare

tegenpartijders den dadelijken bijstand van Philips aan

te nemen en hem als Vorst en Heer in te roepen.

Hoe sterker Jacoba’s aanhang was, en ditmaal was ook

de stad Utrecht op hare hand en ook Glocester deed

eene landing in Zeeland, des te minder konden hare

tegenpartijders hunne vrijheid tegenover hunnen bescherm-

heer Philips den Goede bewaren
, des te onontwijkbaar-

der werd alles wat in Holland tegen Jacoba en haren

aanhang gestemd was, op de zijde van Bourgondië ge-

dreven. Wel werd al wat vreesde door de macht van

Bourgondië verpletterd te zullen worden, thans bewo-

gen om Jacoba te ondersteunen, — en dit is het ge-

heim van haar bondgenootschap met de Stad Utrecht

en van de omstandigheid , dat Alkmaar en Kennemerland

alsnog hare partij kozen
,
— maar des te beslister zou de

zege zijn, naarmate de partijen zich zuiverder en krach-

tiger tegenover elkander stelden. Toen dan ook Jan

van Brabant gestorven was en Philips van Bourgondië

in het dadelijk bezit van het recht zou treden , hetwelk

hem toegezegd was, bleef de beslissing niet lang uit.

Jacoba erkende hare minderheid, en Philips, voortaan

zeker van zijne zaak, en niets door overijling willende
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bederven, stond aan Jacoba den titel van Gravin van

Holland, Zeeland, Friesland en Henegouwen toe, tegen

zijne erkentenis van hare zijde als ruwaard en erfge-

naam. Dus had hij de macht en het vooruitzicht op het

volle recht: want slechts met zijne toestemming zou

Jacoba mogen hertrouwen: haar huwelijk met Glocester

was door den Paus ontbonden. Door in het geheim

met Frank van Borselen een huwelijk aan te gaan, ver-

brak zij het verdrag, met Philips gemaakt; ontsloeg

door de daad hare onderzaten van de haar gezworen

trouw; ja, om het leven van haren man te redden,

deed zij van de vier Graafschappen volledigen afstand,

en voortaan was in Holland Bourgondië uitsluitend heer

en meester.

Zoodanig was de uitgang van het Huis van Beieren

in Holland. Wel openbaart deze Familie in haar op-

treden hier te lande, hoe ijdel vaak het pogen is van wie

voor zich en zijn geslacht een verzekerden staat op aarde

wil stichten. Eigenlijk hebben slechts twee Vorsten uit

dit Huis over Holland geheerscht; doch Albrecht heeft

zijne laatste levensjaren in angst en zorgen moeten door-

brengen, en Willem VI heeft, bij gemis van eenen ech-

ten zoon, den ondergang van zijn Huis kunnen voor-

zien. Wat toch de gemaal zijner dochter zou aanbrengen,

al was het ook de glans van eenen Koninklijken troon,
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altijd zou zijn naam in dien van een ander Vorstenhuis

overgaan. Nog trachtte een Prins van Beieren, en dat

ten koste van die dochter, den naam des geslachts in

Holland te doen voortleven ; doch vergif maakte een

einde aan zijn leven. Had hij déartoe niets ontzien , om

alle hoop op het bereiken van zijn doel door de schuld

van de voornaamste vertegenwoordigster van zijn geslacht

zelve verloren te zien gaan? O! tragisch lot der men-

schen, bij uitstek in dat der Vorstenhuizen openbaar!

Tragisch, het is waar; maar niet ijdel. Want intus-

schen had de Hollandsche natie, al was het ook onder

veel jammer
, door velen geleden

,
resultaten gewonnen

,

voor haar eigen lot en dat der gansche menschheid van

onschatbare waardij. Dit land had een Vorstenhuis

//verteerd”, maar het volk was in het leven gebleven en

had door lijden gewerkt en door werken gewonnen.

Zoodanig is de loop der Geschiedenis. De geslachten

gaan te gronde, maar laten een resultaat na, van be-

teekenis voor de menschheid, die op deze wijze tot het

eindresultaat streeft. En in die geslachten gelukkig zij,

die dit eindresultaat, dat te midden der ontwikkeling

eeuwig tegenwoordig is
,
door de erkentenis hebben ge-

grepen !
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HET WILHELMUS VAN NASSOUWE,

DE OORKONDE VAN NEERLANDS TWEEDE GEBOORTE.
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Het is in de geschiedenis van eenen Staat een zeer

ongunstig teeken, wanneer er grond aanwezig is om te

klagen, dat er gebrek is aan menschen, dat is, aan

menschen, die zich boven het gros door krachtig han-

delen onderscheiden. — De Spaansche eerste minister

Olivarez schrijft, in 1637, aan den Kardinaal-Infant,

den Landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden: »er zijn

geen menschen. Neen! Monseigneur, er zijn er geene:

het helpt niet, of ik al zoek: ik vind ze niet.” Wel

nu, deze jammerkreet doet ons het geschikste middel

aan de hand om den toenmaligen toestand van den

Spaanscben Staat te leeren kennen, Hij bewijst dat,

ja, de Staat voortleefde en voortarbeidde, ten einde de

zich telkens voordoende kans niet te verzuimen, om de

Republiek der Vereenigde Provinciën ten laatste toch

nog te verpletteren, maar dat daarbij het beleid ont-

brak van een krachtig persoon, die zijne medeburgeren

geestdrift voor de moeilijke taak wist in te boezemen,

en ,
zoo als men spreekt , de middelen wist te scheppen

om met eenige waardigheid de vereischte plannen uit
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te voeren. Als er zulk een persoon is, gaat alles ge-

makkelijker van de hand; mogelijk wordt wat onmoge-

lijk scheen
; de leden van den Staat worden tot eene

ongekende krachtsontwikkeling bekwaamd. Één draagt

lichter aan het gewicht van den Staat, dan allen te

zamen. Allen , zonder dien éénen , moeten , terwijl zij

tegenstreven of zich laten voortsleepen , ervaren, hoe

moeilijk het voortgaan is, waar niemand voorgaat, waar

geen levendig besef is van het doel, geen begrip van

de noodzakelijkheid der te nemen maatregelen. Dat

besef, dit begrip bestaat daar bij een volk, waar een

persoon gevonden wordt, die weet wat hij wil, en ver-

mag uit te voeren wat hij zich voorstelt; een persoon,

wien de natie vertrouwt, van wien zij zich overtuigd

houdt dat hij het ware belang des lands beoogt en be-

vorderen kan. Waar zulk een persoon gevonden wordt,

bestaat, wat onze taal zoo uitnemend uitdrukt , eendracht

:

er wordt gedragen in éénen zin: de leden van het

Staatslichaam laten zich niet bloot dragen ; zij volgen niet

bloot onwillig en zonder inzicht eene vreemde macht, die

niemand vat met het hart, noch erkent met den geest;

neen! zij dragen zelven
, met het doel in het oog ,

hetwelk

(hiervan houden zij zich overtuigd), zoo het bereikbaar

is, zich niet anders, dan langs den weg, dien zij zich

geleid zien, bereikt kan worden. Met het doel in het

oog-, want dat doel leeft in een persoon: wat die per-
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soon beslist , moet gebeuren ; wat hij vergt, moet gele-

verd worden.

Is het dan een ongunstig teeken , zoo er aan men-

schen gebrek is; wanneer er daarentegen menschen,

wanneer er bepaaldelijk zulk een persoon, als ik daar

aanduidde, gevonden wordt, zoo is dit een blijk, dat

er iets groots in een volk omgaat; dat de natie geroe-

pen wordt tot een machtige daad, die haar van groote

beteekenis zal maken voor de geheele menschheid; in

één woord, dat zich in haar kracht openbaart, welke

de dingen draagt met lichte moeite en ze vermag mede

te sleepen werwaarts zij wil.

Doch die kracht is tweeërlei. Zij leert lijdend streven

naar een hooger goed, dan de aarde verwezenlijkt kan

zien; zij werkt in stilte en bouwt ongemerkt op, totdat

daar eene stichting is verrezen, die ook de wereld er-

kennen moet als een bewijs, dat er toch geene macht

is, om wat groots te stichten, gelijk aan zulk eene in stilte

werkende en in het verborgen arbeidende kracht.

Maar er is ook eene kracht, die zich van de schare

meester maakt en ze aanzet om op te staan en te ver-

delgen , die als het ware uittrekt aan haar hoofd om

haar groote dingen te doen verrichten, den nabuur te

tuchtigen, de grenzen des lands uit te breiden en den

roem der dapperheid en macht van een volk door de

wereld te doen wecrgalmen. — Die tweeërlei kracht

Digitized by Google



90

wijst er op , dat er een heerschcr is in de Hemelen

,

en dat er een heerscher is dezer Eeuw. De geschiede-

nis laat het ons met de oogen zien en als met de han-

den tasten.

Beiden, de kracht die stil en bescheiden schept om

bij voortduring leven te wekken, en die andere kracht

welke opbruist, om, na verre om zich gegrepen te heb-

ben, spoedig weer inéén te zinken, of voorduurt om te

blijven teren op overweldigd goed, beiden (ik zou ze

de stichtende en de overweldigende kracht willen noemen),

zij worden telkens door eenig persoon vertegenwoordigd.

Doch zulk een persoon, hoe verschillend is hij , al naar dat

de eene of de andere hem bezielt ! De vertegenwoordiger

van de kracht der overweldiging (men denke aan eenen Na-

poleon I) vindt bewonderaars, neen! afgodische aanbidders,

slaven, die zelven niet begrijpen hoe zulk een overmacht over

hen wordt uitgeoefend ,
en toch volgen

,
volgen tot eigen

oneer toe, volgen tot in den dood. Hij is een tiran, die be-

veelt en gehoorzaamheid afdwingt. Hij gebiedt zwijgend

,

of, zoo hij een man is van vele woorden , is er onder al die

woorden niet één, dat klaar uitdrukt wat men aan hem

heeft. Men gevoelt, als hij zijne gedachten uitstort,

dat men met een duizelingwekkende macht te doen heeft

,

zelve verward, doch onbedwingbaar sterk, sterk om

mede te sleepen ; maar, nogmaals, in die stroomen van

woorden niet één , waaraan eene natie zich houden kan

,
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dat haar een vuurbaak ia aan den oever der beroerde

zee harer lotgevallen, zoodat zij duidelijk weet wat men

van haar begeert , en zulks begrijpende , volgen wil

werwaarts men haar heen denkt te leiden.

De vertegenwoordiger der stichtende kracht, daarente-
t

gen , treedt bescheiden op; niet op heftigen toon beveelt hij;

hij smeekt veeleer, dan hij beveelt; hij wil winnen voor

zijn doel, en werkelijk wint hij trouwe, trouwe vrien-

den , die niet van hem loslaten ,
— en al verzaakten

hem ook zijne trouwste vrienden , er is een volk
,

niet

geteld
, een volk

, dat hem lief heeft , en het gevoelt

:

met dien man moeten wij leven of sterven, een volk,

dat menig aandoénlijk woord van hem in het hart be-

waart, om er zich mede te troosten en er zich aan op

te heffen.

Zulk een persoon is Willem van Oranje, zulk een

woord is zijn Wilhelmus van Nassouwe!

Helaas! zulk een woord is zijn Wilhelmus van Nas-

souwe geweest. Immers kunnen wij nauwelijks meer

zeggen, dat het zulks is. Slechts die ééne klank:

Wilhelmus van Nassouwe, is in het geheugen des volks

blijven hangen, en — wordt er een enkele regel bijge-

voegd
, dan behelst hij een soort van parodie of spotzieke

misvorming. Voorts hebben wij van het lied bloot de

melodie, waarop het gezongen kan worden, maar die

geenszins met het gedicht is geboren, daar zij reeds
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vóór zijn ontstaan voorhanden was. Het is waar, die

melodie is nog machtig om te roeren : zij voert ons de

reeks van roemruchte Vorsten uit het Huis van Oranje

voor den geest; zij is de wapen- en triomfkreet van

onze natie: want naarmate de woorden bij de melodie

meer geheel vergeten zijn , vult ieders gevoel de leemte

te gereeder aan. Hoe het zij, de woorden van het

Wilhelmuslied waren in geenen deele bestemd om een

volkszang te worden, eenigermate met ons Wïen Neêr-

landsck bloed te vergelijken. Neen! het spreekt geen

taal, die onwillekeurig het hart, zwellend van nationaal

zelfgevoel, tot zingen noopt. Nog veel minder is het

een krijgsmarsch, of, als de Marseillaise , een oproeping

tot roem in den strijd tegen de tirannij te behalen . .

.

Doch laat ons het gedicht ontleden, en zien, wat het

nog altijd zijn kan voor dengeen, die in den geest,

welke het ingegeven heeft, vermag in te dringen.

Van wien is het gedicht afkomstig en van welk een

tijdstip dagteekent het? Deze vragen zal ik niet opzet-

telijk gaan onderzoeken; integendeel, ik berust gaarne

in het resultaat van vroeger onderzoek , en houd het er

voor, dat Marnix van St. Aldegonde de vervaardiger is,

en dat het omstreeks het jaar 1568 of het begin van

1569 is opgesteld.

Marnix dan is de vervaardiger, ja; maar hij drukt het
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karakter en de ziel van Willem van Oranje uit, in die

mate dat hij in het lied den Vorst zelven sprekend in

mocht voeren. Wij hebben hier het resultaat van het

inelkanderleven van twee vertrouwden. De een door-

grondt geheel den geest des anderen; hij leeft in dien

andere, en wanneer hij diens geest uitspreekt, vergeet

hij zoo geheel en al zich zelven, dat waar hij ik zegt,

het de ander is, wien het geldt. Zoo hebben wij hier

te doen met een letterkundig voortbrengsel, waarbij de

maker geen oogenblik aan zich zelven gedacht heeft,

noch aan den indruk ,
dien hij maken zou

, evenmin als

aan eenigen lof of blaam ,
dien zijn werk hem zou doen

inoogsten. Neen ! het is eene getuigenis des geestes

,

de belijdenis van een geloof, waarbij de belijder een

nieuw eigen leven in het voorwerp van zijn geloof heeft

gevonden. En Willem van Oranje, die zoo voor zich

liet spreken , kon toelaten
,
dat hem zulk een innige taal

voor de ooren van een gansch volk op de lippen werd

gelegd, omdat zijne ziel, in de ziel van den vriend her-

boren, zich minder behoefde te ontzien haar heilig ge-

heim uit te spreken. Het geheim had onwillekeurig

zich zelf verraden : want kan de vriend geheimen heb-

ben voor den vriend, die in denzelfdcn geest geworteld

is? Die vriend dan mocht vrij alle geestverwanten in

het geheim inwijden
,
dat hij zelf rechtmatig veroverd had.

Zóó is dit gemeenschappelijk werk ontstaan
,
niet ten
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gevolge van een opgevat plan , van ceue afspraak waarbij

men een bepaald doel beoogde; neen! ware dit het geval

geweest, er zou een manifest in proza, eene diploma-

tieke nota, bij alle welsprekendheid en geestdrift vol

beleid gesteld, een stuk, op het oordeel van wereldsche

wijsheid berekend, tot stand zijn gekomen. Maar dat

alles is het niet: het is een lied; het moest een lied

worden. Waar de auteur alle aardsche berekeningen

en bedenkingen zoo geheel vergat en geene onmiddel-

lijke bestemming aan de uitstorting zijns harten begeerde

te geven, daar zong het hart zich een lied: want de

bevrediging, na pijnlijke spanning gekomen, openbaart

zich in den vorm; de taal, waarin de geest de gedach-

ten herhaalt, die na bangen strijd zijn rustig en over-

dierbaar bezit zijn geworden, die taal geeft in de ron-

ding van phrases en strofen van zelve de melodie weder,

welke in de zinnen ruischt van hem, die ze uit.

Wel mag hier van kalmte na spanning, van rust na

strijd gesproken worden! Want oneindig veel was er

in Willems gemoed omgegaan op het tijdstip, waarvan

het gedicht dagteekent. Steeds had hij eene zaak voor-

gestaan, dié hem de goede en de ware voorkwam te

wezen. Die zaak was niet voorspoedig géweest; zij was

met bedenkelijke elementen vermengd geworden , en ten

laatste had de beweging in de Nederlanden slechts ge-

strekt om de executie van een onverbiddelijk vonnis
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over Nederland te brengen. Doch geen nood! Die on-

genadige strafrechtpleging, aan den Hertog van Alba

opgedragen , zou dit gunstig gevolg hebben, dat de Ne-

derlanders zich van nu aan zonder onderscheid van partij of

godsdienstige overtuiging, zonder langer beraad of ver-

der gewetensbezwaar, tegen het geweld, dat hun leven

en goederen aanrandde , verzetten zouden
,
gehoor gevende

aan de stem der menschelijke natuur zelve, die den

strijd voor het recht van vrouw en kroost rechtmatig

verklaart, neen! het ontwijken van dien strijd als on-

uitsprekelijk eerloos brandmerkt. Zoo kon dan de Prins,

als hij zich nu onbewimpeld verklaarde, en in zijn per-

soon een hoofd gaf aan het openlijk verzet
, op onvoor-

waardelijken bijval rekenen, en verwachten, dat de Ne-

derlanders hem met al hunne macht zouden ondersteunen.

Met zulk een vooruitzicht kon hij gerust al zijn goed

veil hebben, om krijgsvolk te helpen werven, tot een

inval in Nederland bestemd. Dat offer was slechts eene

leening, die met renten teruggegeven stond te worden.

Keerde hij na kortstondige ballingschap terug in een

land ,
voortaan ontheven van het Spaansche stelsel van af-

persing, ter bevordering eener vreemde zaak op den

inboorling toegepast, dan behoefde hij voorwaar niet

bekommerd te zijn over zijn lot te midden van een

volk ,
door zijnen moed vrijgemaakt. O neen ! hij gaf zijn

krediet aan een volkomen soJiede zaak. Immers wist

Digitized by Google



9G

hij wat er ook in Frankrijk, wat er in Duitschland

omging. Eindelijk zouden de Hugenoten, in het eer-

ste dier landen, het Koningschap aan de vernederende

voogdij van Spanje en het Pausdom weten te onttrekken

,

en Frankrijks onafhankelijkheid en hun eigen zelfstandig-

heid handhaven. En in Duitschland waren er genoeg

Vorsten
,
en onder het volk genoeg geleerden en oprechte

vromen , die met bezorgdheid gadesloegen
,
hoe hun va-

derland gevaar liep van weder onder den druk te gera-

ken deels van het oude priesterdom, dat op Rome, deels

van een nieuw priesterdom, dat op dezen ofgenen Landvorst

steunde. De zoodanigen zagen naar Frankrijks Hugeno-

ten uit, en hoopten op den ondergang der tirannij in

de Nederlanden. Was die omwenteling ten onzent vol-

bracht, dan was er een steunpunt voor de vrienden in

Frankrijk en Duitschland gevonden
; dan was de zege

der goede zaak in die beide landen gewis; dan was er

een nieuwe heileeuw geboren, en Nederland stond daar

vrij en veilig te midden van innig bevriende volken.

Al deze berekeningen konden, zoo scheen het, niet

falen, — en toch zij faalden. Toen, terwijl ’s Prinsen

broeder in Groningerland eenen inval deed, de Prins

zelf de Maas overtrok om in het Zuiden door te drin-

gen , hielden de Nederlanders zich stil en belemmerden

Alba niet in de uitvoering van een voorzichtig krijgs-

plan. Graaf Lodewijks benden werden , na een enkel voor-
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deel behaald te hebben ,
teruggeslagen , en de Prins

,

niet wetende wat aan te vangen met een leger, dat nu

vooral niet te regeeren was, moest het nog een voor-

deel achten , dat hij van benden ontslagen werd
,
die hij

gehoopt had als werktuig te gebruiken om de vrijheid

van een volk te veroveren. Hij was dan ook, schrijft

een tijdgenoot, ontsteld, verlegen en kwalijk gestemd,

en het klonk in zijnen mond als een verwijt: //ik ben, de

rivier over, Nederland ingerukt; maar er is geen stad ge-

weest, die mij open gestaan heeft.”

Ziedaar een bankroet , zoo volslagen
,

als er ooit een

door eenig persoon in de geschiedenis is geleden. In

den letterlijken zin des woords was de Prins, en in een

schrijven aan Anna van Saksen noemt hij zich dus zelf,

//een uitworpeling der aarde, overal kwalijk gezien.”

Zijne vrienden zelven waren van oordeel, dat hij zich

voortaan op geene bepaalde plaats moest ophouden

,

maar nu hier dan daar moest zwerven, om niet ergens

te zeer in het oog te loopen. — Zoo was het nu ge-

bleken, dat de zaak wanhopig stond, en dat zij nood-

wendig moest opgegeven worden. De partij van de

onderdrukking zegevierde en zou er in slagen van lie-

verlede overal door beleid of geweld den tegenstand te

bedwingen en te fnuiken; de wereld is geleverd; de

zaak der tirannij , dat was de ware zaak
;
de menschheid

(het bleek thans) was niets beters waard : wat raaskalde

7
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men van vrijheid en geweten ,
alsof de enkele mensch

iets had in te brengen tegen een hoog bewind
,
door

God verordend ? God zelf was de patroon der tirannij ! . . .

God de patroon der tirannij ... en hij , de Prins van

Oranje, had nog onlangs, in een oproeping der Neder-

landers tot verzet tegen Alba, God //aller tirannij vijand”

genoemd ! Zou hij deze overtuiging prijs geven ? Neen ,

dat niet ! Daartoe had hij te zeer begrepen en
s
ervaren,

dat alle gezag den mensch , tot in den eenvoudige en den el-

lendige toe ,
behoort te eerbiedigen , of dat anders dat

gezag, God niet ontziende, zijne macht niet met recht

maar bij overweldiging bezit. Daartoe wist hij te zeer,

dat goedheid en liefde , eene liefde die ook streng weet te

zijn, het eenige wettige werktuig is, om op menschen in-

vloed uit te oefenen en menschen te regeeren. Door zulke

gedachten werd hij , in zijne nederlaag
,
voor menschenhaat

en voor het nemen van een hoovaardig besluit behoed. In-

tegendeel , hij verootmoedigde zich ,
— en uit de hopeloos-

heid zelve putte hij hoop en nieuwen moed. Nu het wapen

des gewelds hem ontvallen en zijne legermacht geslagen

was ,
nu

,
gevoelde hij

,
ving eerst de worsteling aan

,
die

eene natie in het bezit harer dierbaarste goederen moest

stellen ot handhaven. Op welke wijze? Hij wist het

niet
, en of hij zelf de gewenschte uitkomst zien en daarbij

in staat en eer hersteld zou worden , het ging hem niet

aan: want al verloor hij ook alles ter wereld, hij had
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een betere hoop gevat: geen triomf hier in deze eindige

en jammervolle wereld
, maar een eeuwig rijk ginds was

zijn streven. Bij alle nederigheid derhalve gaf hij den

strijd niet op. Voor God boog hij zich neder, maar

voor tirannen niet. De tirannen het arme volk te laten

martelen , hun de wereld over te laten , en zelf als een

kluizenaar te gaan leven of binnen de wanden van een

klooster, gelijk de Willem van Oranje van de middel-

eeuwen
, de wereld te schuwen ,

— hij dacht er niet

aan. Machtige wereldsche bondgenooten had hij niet

meer. Wat had de sympathie eener machtige partij in

Frankrijk en Duitschland hem gebaat? Maar, thans

wederom en met meer waarheid dan vroeger
,
geen nood

!

//Ik ben van zins,” schrijft hij in denzelfden brief, van

welken wij zoo even een woord vernamen
,
//ik ben van zins

den Almachtige alles in handen te geven.” De ééne Almach-

tige nu is meer dan alle machtigen
, en hadden hem de

aardsche Potentaten begeven, hij ging een verbond aan, zoo

noemde hij het zelf, met den Potentaat der Potentaten ....

De Geschiedenis teekent de verbonden aan , tusschen de

Mogendheden gesloten, verbonden soms belachlijk van

valschheid, broosheid en kortstondigheid;— een verbond als

Willem van Oranje toen met God sloot, telt zij niet. Dit ver-

bond intusschen heeft eene natie in het leven behouden ,

en de menschheid weder een enkele maal bewaard voor

de verduistering van het geloof aan de vrijheid. — Van
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dit verbond (en dit was het wat wij wilden doen ge-

voelen) getuigt bij uitnemendheid het Wilhelmuslied, en

om die reden raag het als het document van dat ver-

bond beschouwd worden
,
en in zooverre dat besluit van

den Prins de oorzaak is geweest van Nederlands herstel,

is het Wilhelmuslied almede de oorkonde van Neder-

lands wedergeboorte.

Tot staving van deze denkbeelden willen wij het van

naderbij beschouwen. Wij zullen
,
naar ik vertrouw

, de

stemming van den Prins , zoo als ik gepoogd heb die te

beschrijven, daarin nitgedrukt vinden.

Wilhelmus van Nassouwe

Ben iek van Duytschen bloet. .

.

Wat beteekent dit van Duitscken bloede? Erkent het

soms, dat de Prins dat is, wat wij thans een Duitscher

noemen? Verre van daar. Duitsck heette in die dagen,

en nog veel later, al wat Nederlandsch nationaal was

in onderscheiding van hetgeen wij nog onduitsck noe-

men
, dat is

,
het Fransche en Spaansche of Italiaansche.

Echter moeten wij erkennen, dat de benaming Duitsck

dat wat wij thans zoo heeten
,
niet uitsluit. Ook het niet

Nederlandsck-Duitscke
,

het Overlandsch-JDuitsche

,

werd

als Duitsck erkend. Tot aan de 17de eeuw toe beschouwde

de Nederlander de Duitschers aan gene zijde onzer te-

genwoordige grenzen nog niet zoozeer als een vreemd

volk. Nog had het Hoogduitsch
, hetwelk door de Prui-
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sische schooltucht overal op onze Oostgrens wordt inge-

seherpt
,
de Nederduitsche volkstaal niet hetzij verdrongen,

hetzij geheel tot een boersche taal verlaagd. Met de

Westfalen, Klevenaars en Gulikers spraken de Neder-

landers van onze Oostgrens ééne taal , en al gehoorzaamden

genen aan andere Heeren, zoo die Heeren machtige

Vorsten waren, gedroegen zij zich niet onderdaniger

jegens het Rijk, dan onze Nederlandsche Vorsten. Bo-

vendien, na de Conventie, in 1548 door Keizer Karei

te Augsburg getroffen
,
was er een geregeld verband

,

waarin de Nederlanden tot het Rijk stonden. Het Duitsche

Rijk had daarbij de , verplichting tot bescherming der

Nederlanden, en dezen tegenover het Rijk zekere bij-

dragen in de Rijkslasten op zich genomen. Hoe het

zij, tegenover Duitschland kwam de vraag der nationa-

liteit voor Nederland volstrekt niet in aanmerking. Er

was eene beweging ontstaan in den boezem van ééne

natie: het kwam er op aan de zaak der vrijheid te doen

zegevieren. Welke de grenzen zijn zouden, binnen welke

de nieuwe vrije Staat zich zou laten gelden , was nog gansch

onzeker. Hoe ruimer die grenzen zouden zijn, des te

beter; maar dat de banier der vrijheid geplant werd,

was de hoofdzaak, al slaagde men daarin ook binnen

een eng gebied en niet zonder dat eenig landschap verpand

werd aan een vreemde Mogendheid. Zoo slechts die

Mogendheid de gemeene zaak was toegedaan en hare on-
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dubbelzinnige ondersteuning daarmede te winnen was,

schaadde zulks niet. Derhalve kan de bemoeiing zelfs

van de broeders van Willem van Oranje, al hadden zij

ook geene bezittingen in Nederland, zoo als hij, geens-

zins als eene inmenging van vreemden worden aange-

merkt, en evenmin zou de verpanding van eenig deel

van Nederland aan een buitenlandsch Vorst als verraderij

geschandvlekt hebben mogen worden. Het verpande

landschap zou daarbij zijn Nederlandsch karakter niet

verloren hebben: de vreemde Vorst zou zitting onder

de Nederlandsche Heeren hebben genomen , en het ver-

pande landschap zou in geenen deele in het Rijk van

dien Vorst ingelijfd zijn geworden. Wie anders oordeelt,

brengt denkbeelden, die van de Fransche Omwenteling

dagteekenen
,
en begrippen , aan de moderne Staatseenheid

ontleend , op een voormaligen toestand over , om daarnaar

wat die toestand
,
natuurlijk en onbesproken

, medebracht

,

als natuurverkrachtend en gruwelijk te veroordeelen.

Den Yaderlant ghetrouwe

Bljjf ick tot in den doot.

Uit het bovengezegde volgt, wat in den mond van

den Prins hier het Vaderland beteekent. Dat vader-

land, zegt hij, blijf ik getrouw tot in den dood. Al is

mijne poging om, aan het hoofd eener legermacht, het

geweld uit Nederland te weren, mislukt, ik geef de

zaak niet op. Nog kan de Nederlander op mij rekenen.
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Een Prince van Orangiè'n

Ben ick vrjj onverveert.

Ik blijf, die ik was: die waardigheid, van Gods ge-

nade mij geworden
,
kan geen mensch ter wereld

,
geen

Alba, geen monarch van Spanje, mij ontnemen, en

die ben ik onvervaard. Vrees ken ik niet; zij voegt

geenen Vorst, geenen Ridder.

Den Coninck van Hiepaengiën

Heb ick altjjt gheëert.

Ziedaar dan toch eene huichelarij
,

die zich kwalijk

verdraagt met de oprechte vroomheid, welke wij in Prins

Willem hebben opgemerkt ! Hoe kon hij verklaren
,
dat

hij den Koning van Spanje vereerde en hem dus bleef

erkennen, terwijl hij de uitvoerders van zijne bevelen

openlijk bestreden had en alsnog willens was te be-

strijden? Ik bid u, mijne hoorders, herinnert u, vóór

gij zoo oordeelt, wat wij zoo even hebben nagegaan.

De Prins had allen aardschen bijstand opgegeven, van

geen verbond met eenige aardsche Mogendheid wachtte

hij langer het minste heil. Den Koning van Spanje

te verzaken zou voor hem slechts dan in aanmer-

king hebben kunnen komen, als hij met een vreemd

Vorst in verbond ware getreden. Maar dat wilde hij

niet. Had hij het gedaan, hij zou metterdaad erkend

hebben, dat het toch bij eenigen aardschen Monarch te

vinden was
,
en juist dit ontkende hij van nu aan. Dus
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volgde van zelf, dat men bij den natuurlijken en erfelijken

Heer der Nederlanden had te blijven. Alle aardsche

Potentaten stonden als zoodanig gelijk : van den een

was niet meer heil te wachten, dan van den ander. In-

derdaad, wie het niet in het aardsche zoekt, blijft bij

dat wat hij zich in dit aardsche nu eenmaal beschikt

ziet. Verzaakte hij dit, hij zou verraden, dat hij het

toch nog ergens op aarde beter meent te kunnen vin-

den. Neen ! wat men heeft moet men lieven cn eeren ,

en ervaart men ondank , men late het zich niet verdrie-

ten. Den Koning van Spanje kon men, door te plei-

ten op zijn recht, nopen met de Nederlanders vrede te

hebben zóó als zij om Gods en des gewetenswil begre-

pen te moeten zijn. Dan kon hij weder, niet alleen

hun geëerde, maar ook hun geliefde Koning wezen.

Bleek zich de heerschappij van den Koning van Spanje

over de Nederlanders op den duur niet te kunnen ver-

dragen met de heerschappij van den God, in wiens vrees

zij wenschten te leven, dan had hij zich zelven en zijn

stelsel veroordeeld. Hoe het zij
, zich aan een anderen

Heer te geven, ried de Prins den Nederlanderen niet,

—

ook niet, zich aan hem zelven te geven. Van zich zel-

ven, als mogelijk Soeverein
,
kon en wilde hij niets belo-

ven: ook bij hem was het niet; alleen bij God: bij hem

was niets anders dan de toeleg om den staat, waarin

hij geboren was en wettig was aangesteld
, eere aan te
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doen, in dien staat God te vreezen en den Nederlan-

deren in hunnen druk tot bijstand te strekken. Was

hij thans uit dien staat verdreven
, het was niet om

eenig misdrijf, neen! het was alleenlijk, omdat hij be-

grepen had
,

dat men in het bestuur der Nederlanden

God behoorde te ontzien en zich wachten moest tegen

God te strijden. Dit zijn inzicht was in het oog der

tirannij, thans in Nederland gevestigd, een gruwel, en

daarom had hij de wijk moeten nemen. Maar zijne werk-

zaamheid was daarmede niet afgedaan. God, dien hij

diende, was machtiger, dan de Vorst, die van hem on-

eerlijken dienst vorderde, en God had hem niet uit

zijnen staat afgedankt; door God zou hij zich bij voort-

during laten gebruiken
,
gebruiken niet tot eenige vol-

doening voor hem zelven
,
maar tot bijstand der bedrukte

Nederlanden. In dit vertrouwen moesten zij in hun tegen-

woordig lijden den moed niet laten zinken, en bij God

in hun gebed nacht en dag aanhouden
, opdat zij door

hem de noodige vrijheid mochten erlangen om vroom

te leven : anders verlangden zij immers niet. Dat hij

tot hunnen bijstand alles
,
goed en bloed , over had , dit

was niet bloot eene betuiging, maar daden spraken.

Reeds was zijn eigen bloed, Graaf Adolf, in Friesland

in den slag gevallen. Deze reeds had het. aardsche leven

veil gehad en met de daad gestaafd, dat hij geene hoop

had, dun het eeuwige leven. Eene zaak toch, waarvoor
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men gansch vrijwillig en zonder hoop op glorie, veeleer

met de zekerheid van misduiding en heftigen blaam

,

het leven veil heeft, moet wel eene zoodanige zijn, die

verder strekt dan dit aardsch bestaan: want, ten einde

in dit aardsche leven iets te verwerven, het aardsche

leven zelve op te olferen , zou toch wel het toppunt des

waanzins zijn. — Dit alles zeggen de regels, die on-

middellijk op de laatst aangehaalde woorden volgen. Zij

luiden aldus:

In Godes vrees te leven

Heb ik altjjt betracht,

Daarom ben ick verdreven

,

Om lant
,
om luid’ gebracht;

Maer Godt zal my regeren

Als een goed instrument,

Dat ick zal wederkeeren

In mjjnen regiment.

Lijdt u *), mijn ondersaten

,

Die oprecht zijt van aert,

Godt zal u niet verlaten

,

Al zijt ghij nu beswaert;

Die vroom begheert te leven

,

Bidt Godt, nacht ende dach,

Dat Hjj mjj kracht wil gheven,

Dat ick u helpen mach.

Ljjf en goet al te samen

Heb ick u niet verschoont,

Mjjn broeders, hooch van namen,

Hebbent u ook vertoont:

Graef Adolff is ghebleven

In Vriesland, in den slach.

Zijn ziel , int eeuwich leven

,

Verwacht den jongsten dach.

1 )
Lijdt u

,
dat is

,
veest getroost.
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Met deze regels zijn wij in het gedicht aan een pauze

gekomen. Het komt mij, namelijk, voor, dat het ge-

heele lied in drie afdeelingen te verdeden is, met nog

een afscheid aan de Nederlanders ten slotte.

Het tweede gedeelte dan of liever het tweede van de

liederen
,

wier vereeniging het Wilhelmus van Nassouwe

uitmaakt, vangt aan met dit couplet:

Edel- en Hooch-gheboren

,

Van Keyserlicken Stam, —
Een Vorst des Rijcks vercoren

, ) —
Als een vroom christen-man

Voor Godes woort ghepreesen

Heb ick vrij onversaecht,

Als een belt sonder vreezen

,

Myn edel bloet gewaecht.

Blijkbaar hebben wij hier een nieuwen aanhef, ken-

nelijk gelijk aan dien van de eerste zes regels

:

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen bloet,

Het Vaderlant ghetrouwe

Bljjf ick tot in den doot.

Een prince van Orangiën

Ben ick vrij onverveert ....

Even als daar de vermelding van zijnen rang slechts

strekte om zijn recht tot opoffering van zich zelven voor

het land te staven
, zoo strekt zij ook hier om er de

verklaring aan toe te voegen
,
dat hij

,
al is hij ook nog

1) Een Vorst des rijks vercoren. Deze woorden zijn niet gecoördineerd

aan edel- en hooch-gheboren. maar zij behooren als nadere bepaling bjj

Stam
,

in den zin van het Latjjnsche stirps
, niet in dien van proge-

nies. Graaf Adolf, die tot Vorst van het Duitache Ryk is gekozen ge-

weest, wordt zelf de Stam genoemd, waaruit Willem gesproten is.
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zoo hoog in aanzien
,

anders niets begeerd heeft
,
dan

als een vroom christen zijn bloed voor Gods hooggepre-

zen woord in de waagschaal te stellen. Doch bij die

offervaardigheid
,

bij die gewisheid dat zijn toeleg hem

het leven zal kosten , is er één ding
,
dat hij vurig wenscht.

Die wensch legt hem een gebed op de lippen.

Mjjn schilt ende betrouwen

Zjjt ghjj, o Godt mijn Heer,

Op u soo wil ick bouwen

,

Verlaet mij nimmermeer;

Dat ik doch vroom mach blijven

U dienaer taller stond,

Die tyrannij verdrijven,

Die mjj mjjn hert doorwondt.

Van al die mjj beswaren

En mjjn vervolghers zjjn

,

Mjjn Gbdt ! wil doch bewaren

Den trouwen dienaer djjn:

Dat zjj mjj niet verrasschen

In haren boozen moet,

Haer handen niet en wasschen

In mjjn onschuldich bloet.

Van dit gebed is de strekking deze: dat zijne stand-

vastige dapperheid in den dienst van God haar doel

moge bereiken, en de tirannij, waaraan hij zijne land-

genooten met een bloedend hart blootgesteld ziet, uit

de Nederlanden verdrijven moge; dat hij derhalve niet

sterve vóórdat de eindelijke zege verzekerd zij
; noch in

de handen van zijne vijanden valle, die hem lagen leg-

gen om hem ,
even als de Heeren van Egmond en Hoorne

,

onschuldig, maar als een misdadiger op een schavot te
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doen sneven. Dat hij alleen zulk een vruchteloos en eer-

loos sterven, maar geenszins den dood zelven schuwt,

blijkt zonneklaar ook uit het vervolg:

Als David moeste vluchten

Voor Saul den tyran,

Zoo heb ik moeteD suchten

Met menich edelman;

Maer Godt heeft hem verheven

,

Verlost wt aller noot,

Een coninckrjjk ghegheven

In Israël, zeer groot.

Na tsuer zal ik ontvanghen

Van Godt mijn Heer dat soet;

Daer naer zoo doet verlanghen ')

Mjjn vor8telick ghemoet;

Dat is, dat ick mag sterven

Met eeren, in het velt,

Een eewich rjjk verwerven

,

Als een getrouwe helt.

Hij vergelijkt zich met David, en te recht. David

vertegenwoordigt het recht van den heiligen oorlog
,
den

rechtvaardigen opstand tegen den binnenlandschen tiran.

Welnu ,
zegt hij , David heeft , uit de moeite en de ge-

varen van den strijd gered
,
de koninklijke waardigheid

verworven. Ook ik reken op zoet na zuur, maar het

zoete waar ik op hoop, is niet een koningrijk als David

op aarde; maar dit, dat ik met eere in het veld moge

sterven om het hemelrijk te winnen.

En nu volgt er weder eene pauze, waarna hij terug-

1) doet verlanghen
,

d. i. verlangt.
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komt op dat wat het hoofddoel is van de geheele toe-

spraak tot het Nederlandsche volk:

Niet doet mjj meer erbarmen

In mijnen wederspoet,

Dan dat men ziet verarmen

Des conincks landen goet.

Dat u de Spanjaerts crenoken

,

0 ,
edel Neerlandt soet

!

Als iek daer aen ghedencke,

Mijn edel hert dat bloet.

Als een prins
,
opgheseten

Met mjj nes heyres cracht,

Van den tyran vermeten

Heb ik den slach verwacht,

Die
,

bjj Maestricht begraven
,

Bevreesde mjjn ghewelt; —
Mjjn ruyters zach men draven

Seer moedich door dat velt.

Zoo het den wil des Heeren

Op die tjjt had gheweest,

Had ick geern willen keeren

Van u dit swaer tempeest;

Maar de Heer van hier boven

,

Die alle dinck regeert,

Die man al tjjt moet loven

,

En heeftet niet begheort.

Seer christolick was ghedreven

Mjjn prinselick ghemoet;

Standvastich is ghebleven

Mjjn bert in tcgenspoet;

Den Heer heb ick ghebeden

Van mjjnes herten gront,

Dat hjj mjjn sacck wil reden

Mijn onschnlt doen oircont ')•

ln mijnen tegenspoed , zegt hij
,
ben ik welgemoed

:

niets kwelt mij
, dan het leed

,
dat mijn Nederland wordt

1) doen oircont
,

d. i. bekend maken.
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aangedaan. Van mijnen tocht over de Maas heb ik geen

berouw: de vijand heeft zich vreesachtig binnen zijne

verschansingen voor mij schuil gehouden, terwijl mijne

ruiterij hem uitdaagde om zich in het open veld te ver-

toonen. Had hij dit gewaagd, de zaak ware toen reeds

gewonnen geweest. Maar God de Heer heeft het anders

gewild, en God moet men loven in alles wat hij doet,

hetzij goed, hetzij kwaad. Hoe het zij, in weerwil van

dien tegenspoed ben ik standvastig en den vaderlande

trouw gebleven, en heb mijne rechtvaardige zaak aan

God overgegeven, wien zij immers beter dan eenigen

mensch, hoe machtig ook, is toevertrouwd.

En dan volgt het afscheid:

Oorlof, «njjn arme schapen,

Die zjjt in grooten noot

,

U herder zal niet slapen

,

Al zjjt gbij nu verstroit.

Tot Godt wilt u begheven,

Zpn heylsaem woord neemt aan,

Als vrome christen leven

:

’tZal hier haest zjjn ghedaen.

Hij zegt vaarwel; doch lang zal de scheiding niet

duren. Zijn de Nederlanders alsnog armen verstrooiden

schapen gelijk, hij houdt als een herder een wakend oog

over hen. Tntusschen beveelt hij hen Gode: zij moesten

zich slechts aan Gods woord houden en als vrome chris-

tenen leven. — De laatste trek is onschatbaar
:

'

’tZal hier haest zyn ghedaeu.
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Dus vleit hij hen niet met glorie, noch belooft hun

de voldoening der wraak op hunnen tiran
, neen ! niets

dan een trouwen raad heeft hij , waarvan de opvolging

hen in staat zal stellen om eerlijk door dit moeilijke

korte leven te komen. Wat hij voor zich het hoogste

en eenige goed acht, hij wenscht het ook hun toe.

Is dat zijn laatste woord , dan voorwaar is hij geen

eerzuchtige en geen verleider der schare, en de zuive-

rings-eed
, die nu volgt, is geen meineed. Zoo hij schijnt,

zegt hij , den Koning van Spanje ongehoorzaam te zijn,

het is alleen ter oorzake van de gehoorzaamheid, die

hij aan de hoogste Majesteit Gods verschuldigd is.

Voor Godt wil ick beljjden

En zjjner groote macht,

Dat ick tot gheenen tijden

Den coninck heb veracht

:

Dan dat ick Godt den Heere,

Der hoogste Majesteyt,

Heb moeten obediëren

In der gherechticheyt.

Maar wat baten alle betuigingen ? steeds blijven er

velen, die Willem van Oranje verdenken of veroordee-

len. Wij zouden zeggen: hoe is het mogelijk zooveel

zachtzinnigheid , zoo veel tederheid van gemoed
, zulk

een beroep niet op geweld
,
maar op geduld , te mis-

kennen ? Hoe is het mogelijk eenen geest te wraken
,

die geene de minste menschelijke beweging
, noch eeni-

gen hartstocht, hoe edel ook geacht, te hulp roept om

het doel bij het volk te bereiken, maar alleenlijk lijd-
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zaamheid, gebed en een leven voor den hemel

predikt ?

Dat leven voor den hemel intusschen heeft zich vrucht-

baar betoond om den Hollanders een vaderland op aarde

te verschaffen. Inderdaad, slechts wie voor den hemel

leeft, vindt op de plaats van den aardbodem, waar hij

staat, en in den tijd, waarin hij leeft, eenen bodem en

eene gelegenheid om zich naar den eisch te kwijten.

Wie ergens op aarde den hemel in een symbool of per-

soon of inrichting vertegenwoordigd acht, ef wel van

den vooruitgang der menschheid een soort van hemel

op aarde wacht, — hij is buiten staat een vaderland te

hebben , dat hij waarlijk liefhebben en desgevorderd

ten bloede toe tegen alles, ja alles, handhaven kan.

Geenen mensch is het gegeven
,
de plichten jegens eene

andere inrichting, dan die van den Staat zijns lands, of

wel de ingenomenheid met een gedroomden beteren toe-

stand, te rijmen met de verplichtingen jegens het. vader-

land en den bestaanden staat van zaken. Maar volko-

men verdraagt zich de liefde tot het eeuwige met de

liefde tot het vaderland in zijnen tegenwoordigen toe-

stand. Alles toch wat aardsch is, heeft de mensch ge-

maakt of bestaat slechts in het denkbeeld eens menschen

;

maar God heeft beide, het eeuwige en het tijdelijke,

het algemeene en dit bijzondere gemaakt: hoe zou het

dan anders zijn kunnen , dan dat het eene zich volko-

8
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men met het andere verdroeg? — Slechts wie als

Willem van Oranje in Godes vrees wil leven, kan de

ware vaderlander en burger zijn
, maar hij is zulks dan

ook gewis.
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Het is, dit mag, neen! dit moet men stellen, onloo-

chenbaar, dat de Geschiedenis een bepaald einddoel te

gemoet streeft. Immers , dat er orde in de dingen bestaat,

is klaarblijkelijk: zonder orde zou alles verward inéén

storten : het begrip nu van orde sluit eenheid in en

samenwerking tot eene uitkomst.

Hiermede is tevens vastgesteld, dat wat afwijking

schijnt van eene kennelijk aangewezen richting
, of stoor-

nis der bestaande orde, inderdaad middel moet wezen

tot het doel. Die afwijking, die stoornis, moet in hare

gevolgen ten laatste blijken tot het beoogde einde te

hebben medegewerkt op zulk eene wijze als een in

’s menschen oog ongestoorde gang der dingen het niet

zou vermocht hebben.

Deze opmerking heeft de strekking den mensch lijd-

zaamheid te leeren en hoop tegen hoop. Gaat het hem

tegen; zegeviert de vijand; is alle uitzicht op herstel

verdwenen
,
toch niet getreurd ! Die ongunstige toestand

is doorgang en middel tot beter, al moeten enkelen

daaronder te gronde gaan. — Ik erken het, dit is een
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schrale troost voor degenen , die geene hoop hebben dan

voor dit leven. Wat baat het ons, dat onze nazaten

zekeren heilstaat zullen genieten, als wij er niet meer

zijn? Zoo doende zouden wij onze liefde gewijd hebben

aan een ledigen vorm , aan een schim, die voor ons geene

zelfstandigheid bezat, noch verwezenlijking erlangde. —
Doch wanneer wij in dit leven eene taak zien, in wier

behartiging wezens met eene eeuwige bestemming hunne

deugd moeten toonen, dan is de behartiging van die

taak, al is het dat eerst de nazaat er de vrucht van

zien zal, niet langer een troosteloos werk, en aan zelf-

voldoening ontbreekt het niet , allerminst waar het grootste

offer gebracht wordt.

Hoe geruster men is, dat alle dingen strekken tot de

zege van het goede, des te minder gevaar loopt men

om uiterste maatregelen tot die zege aan te wenden.

Wanneer, daarentegen, de mensch meent, dat de triomf

eener zaak van zijn pogen en handelen afhankelijk is;

dat zonder zijn toedoen de zaak in de waagschaal gesteld

zou zijn; zoo verstout hij zich licht om als opperrechter

over zaken en personen op te treden, en waar dezen,

zijns inziens, zijne zaak niet dienen, maar in den weg

staan , zich bevoegd te achten om , buiten de vormen

,

datgene wat den vereischten gang belemmert, uit den

weg te ruimen met ijzer en bloed. Wie, daarentegen,

gelooft, dat de zaak van het goede en noodige veilig
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aan Gods bestuur is toevertrouwd , en dat er reden bestaat

om zich te verheugen in de verdrukking
, ook omdat deze

de voorwaarde is der zegepraal, zelfs op aarde, — de

zoodanige wendt geene middelen aan, dan dezulke,

die niet gewraakt worden door het geweten, noch door

het gevoel der menschelijkheid; hij gebruikt niets dan men-

schelijke wapenen, en laat het aanvallend geweld over

aan God , die het alleen verantwoorden kan
,
aan God

,

die doodt en levend maakt, terwijl de mensch, als hij

gedood heeft, geen leven hergeven kan.

In de gezindheid des menschen tegenover den tegen-

spoed, door de zaak, aan welke hij zijn hart geschonken

heeft, ondervonden, bezitten wij een maatstaf om de

degelijkheid der partij , tot welke men behoort , te beoor-

deelen. Geene zaak kan volkomen goed zijn , al heette

zij ook de zaak van God of van het Vaderland, zoo zij

met aanmatiging van eenig buitengewoon gezag en door

middelen van geweld gediend wordt. Eene zaak, dus

voorgestaan
, is eens menschen zaak

,
en eens menschen

zaak is Gods zaak niet; integendeel, het voegt den mensch

zich tot zelfopofferende verdediging te bepalen ; de eischen

,

die voor het handhaven eener zaak uit een verkregen recht

worden afgeleid , te vergeten , en wat dier zaak ten goede

strekken kan
,

telkens als uit Gods hand te wachten.

De lijdzamen zijn de ware dienaren der goede zaak
;
de

geweldenaars dienen eene booze zaak.
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Zoo is het er dan ,
— en hiermede keeren wij tevens

tot de stelling , met welke wij aanvingen
, terug ,

— zoo

is het er dan voor te houden, dat, waar in de geschie-

denis eenige richting of eenig belang met middelen van

aanrandend geweld en bloedstorting gediend is geworden

,

die zaak daarmede geoordeeld is
, en ,

aangezien ten slotte

alleen de zaak van het goede kan zegevieren, juist het

middel des gewelds gestrekt moet hebben tot de hoogere

bate en den meerderen roem der onderdrukte partij.

Tot staving van deze overtuiging bestaat er in de

geschiedenis nauwelijks een sprekender voorbeeld, dan

de Parijssche bloedbruiloft.

I.

Wanneer er ooit voor eenig stelsel grond aanwezig

geweest is om ter handhaving van zijn bestaan op een’

gewelddadigen maatregel bedacht te zijn, dan bestond

er zulk eeu grond voor het Katholicisme in den zomer

van het jaar 1572. Men meende de Hervorming door

den godsdienstvrede binnen zekere grenzen besloten te

hebben, die zeker op geen punt ten nadeele van het

Katholicisme zouden overschreden worden: het kwam er

nog slechts op aan , het Zwinglianisme en Calvinisme

,

wier aanhangers van dien godsdienstvrede buitengesloten
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, te fnuiken. Doch de middelen waren gevonden

om dit doel te bereiken , en aan verschillende Vorsten

was een deel dier taak toevertrouwd. //De Aartshertogen

van Oostenrijk kregen de onderwerping der Gereformeer-

den in Oostelijk Zwitserland en, kwamen zij daarbij met

Venetië in strijd, de onderwerping dezer laatste zelfstandige,

"

zoo beslist anti-clericale , //Italiaansche Macht tot hun deel

;

het Huis van Savoie bekwam de bedwinging van Genève

en van de Westelijke Zwitsersche Cantons tot zijne taak

,

en elk in hunne Rijken zouden Filips II en de Koning

van Frankrijk het verdere doen De gruwelijke

opstand hier te lande, door de beeldstormerij geken-

merkt, had den Koning van Spanje een niet onge-

wenschten grond gegeven om zijne Nederlanden door

geweld tot zijnen wil te dwingen. Nu vier jaar geleden

had de Prins van Oranje eene poging gedaan om het

militair despotisme omver te werpen, maar de Opper-

landvoogd des Konings had, door wijs beleid en zonder

eenen slag te wagen, de zege over hem behaald. Doch

zie! daar heeft de Prins van Oranje op nieuw een leger

te velde en in de Nederlanden gebracht; zijn broeder

heeft Bergen in Henegouwen overrompeld; onder de

Lutherschen , wier haat tegen de Gereformeerden en wier

afschuw van den opstand in de Nederlanden een der

1 )
Zie van deze Voorlezingen over de Gesch. d. Ned. D. I. Stuk 3, bl. 61, 62.
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krachtigste bondgenooten van het Katholicisme is, doet

zich eene partij gelden , welke
,

niet warsch van aanslui-

ting aan de Gereformeerden in de Nederlanden en

Frankrijk, zich tot de bondgenoot en helpster maakt

dier broederen in hunnen harden strijd tegen wereldlijke

tirannij en geestelijken dwang. En
,
waren alle plannen

tot fnuiking van het Calvinisme op het bondgenootschap

van de Koningen van Spanje en van Frankrijk berekend

,

zie ! daar laat zich Karei IX door de geestdrift van

Coligny medeslepen om de wapenen van Frankrijk te laten

gebruiken tot ontzet van Lodewijk van Nassau, binnen

Bergen besloten, en tot verdrijving van den Hertog van

Alva uit de Nederlanden. — Het is waar, ’sKonings

moeder, die een oogenblik van de hoofdstad afwezig

geweest was, wist de oorlog, waartoe reeds, in overleg

met den Prins van Oranje, het plan beraamd was, te

verijdelen; doch het was gebleken, hoe machtig de

partij der Hugenoten was: Coligny zou zich niet laten

weerhouden om op eigen hand eenen strijd aan te vangen,

waartoe hij den Prins van Oranje zijn woord gegeven

had. Overwonnen zijne Franschen de Spanjaarden, dan

zou de geestdrift aanstekelijk werken, en de geheele

natie zou deel willen hebben aan de lauweren van de

hulpbenden, door den Admiraal in de Nederlanden aan-

gevoerd; of leden dezen de nederlaag, dan zouden noch

de hofpartij noch de Katholieken den blaam durven
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trotseeren , dat zij het Fransche bloed ongewroken lieten.

Dus moest, scheen het, Coligny op zijnen weg, ver-

derfelijk voor de belangen van Frankrijk, — immers

voor een oorlog, heette het, had het land geen geld,

—

maar vooral verderfelijk voor het Katholicisme, ge-

stuit worden
; verhoed moest worden

,
dat de Huge-

noten eenen voet in de regeering en in het beleid der

zaken bekwamen, vermits het Katholicisme daarin niets

anders dan zijnen ondergang kon zien.

De middelen om Coligny
, aan het hoofd zijner man-

schappen en gesteund door de sympathie van zoo veel

duizenden in Frankrijk, aan een wettig oordeel te

onderwerpen, ontbraken. Niets dan geweld en moord,

tegen zijn persoon niet alleen, maar tegen de aanzien-

lijksten van zijne partij uitgeoefend, schoot er dus over.

En voor dit middel deinsde de Katholieke partij niet

terug. Immers, wat zij, in de eerste plaats, aan alle

andere richtingen en belijdenissen ongeoorloofd acht,

behoeft zij zelve niet te ontzien. De Kerk is, beweert

zij
, bekleed met Gods gezag. Van niemand

, van geen

persoon of inrichting ter wereld, neemt zij het kwade

aan noch het goede ;
van haar moeten allen het goede

aannemen en het kwade. Faalt dan ten haren aanzien

de stelling, dat de proef van de goede zaak de lijdzaam-

heid is? Men kan niet anders dan antwoorden: neen!

De Meester toch ,
naar wien de Katholieke Kerk zich
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noemt, heeft niets hooiers verricht dan het bewijs gele-

verd, dat, bij het bezit zelfs van goddelijke macht,

lijden en geen geweld de weg is om het goddelijke op

aarde tot de zege te brengen. Zoo zij derhalve geweld

gebruikt of zonder protest ten haren behoeve laat ge-

bruiken , verzaakt zij haren goddelijken Meester ten

eenen male, en is zij eene wereldsche zaak geworden.

Of zou wat waar is geweest voor dien Meester, niet

waar zijn voor zijne opvolgers? Moet men het er soms

voor houden, dat die Meester de macht uit zijne handen

gegeven en aan een enkele de vrijheid verleend heeft

om ze naar zijn goeddunken te gebruiken? — Een

mensch, ziedaar het antwoord op die vraag, kan zijne

macht uit de handen geven, maar God kan zich van

zijne goddelijke kracht niet ontdoen : God verliest niets

,

waar hij anderen geeft, en dezen ontvangen slechts in

zoo verre als zij God als den Almachtige erkennen. Dus

kan er van eenen machtsafstand van God door Christus

geene sprake zijn; ook de Katholieke Kerk, zal zij zich

met recht naar Jezus Christus noemen, moet erkennen,

dat er geene macht, die bindt, op aarde is, dan de

liefde: want deze is de band der volmaaktheid; dat er

evenzeer geene macht is, die ontbindt, dan de liefde:

want deze scheldt alle banden kwijt
,
— en dat er geene

andere rots is , op welke de Kerk gebouwd wordt
,
dan

de levende, de menschheid op hare woestijnreize vol-
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gende rots , waaruit de volkeren gedrenkt worden om bij

het leven te blijven, en die haar vermogen om te laven

schijnt te verliezen, waar zij bij de voorgangers der

nooddruftigen ongeduld ontmoet.

De Katholieke partij in den zomer van 1572 in

Frankrijk oordeelde er anders over
, en om niet te gronde

te gaan (ware hare zaak uit God geweest, zij had niet

gemeend te gronde te kunnen gaan)
, werd de moord

van Coligny beraamd. Ten einde een voorwendsel tot

de misdaad te hebben, strooit men uit, dat hij en de

Prins van Oranje den dood der Katholieken hebben

gezworen, en dat zij, zoo men hen niet voorkomt, hunne

aanhangers tot eene slachting zullen doen overgaan , onder

hunne tegenstanders aan te richten. — Intusschen, wat

Catharina de Medicis en haar geliefde zoon, toenmaals

hertog van Anjou genaamd, aan de Hugenoten te laste

legden, hadden zij zelven besloten uit te voeren. —
Eene plechtigheid, die van verdraagzaamheid scheen te

getuigen en geschikt was den aanzienlijken Hugenoten

in het gansche Rijk vertrouwen in te boezemen , de vol-

trekking van het huwelijk van den Protestantschen Koning

van Navarre met ’s Konings zuster, wordt als het middel

gebruikt om die Heeren naar Parijs te lokken
,
en , nau-

welijks zijn zij daar en zijn de feesten aan den gang,

of onder het beleid van den prévost des marchands

,

Marcel ,
op hooger last werkzaam

, wordt een 20,000tal
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Parijzenaars gevonden , die zich tot het beulenwerk willen

laten gebruiken , en Coligny met een ontzettend aantal

hoofden der Hugenoten worden in den nacht van den

24sten Augustus binnen Parijs gruwelijk omgebracht,

en later wordt nog menig Protestant afgemaakt in de

Provincie op het voorbeeld der hoofdstad, dat tot navol-

ging moed gaf en recht scheen te geven.

En heeft nu deze daad de zaak, die zij dienen moest,

inderdaad gebaat? Beide partijen waanden het aanvan-

kelijk. Hoe de Paus en Alva en al zijne handlangers

hier te lande oordeelden; hoe zij meenden, dat nu de

zaak gewonnen was, en er eene zege was behaald, die

geen verderen strijd van eenig aanbelang meer noodig

zou maken, is bekend genoeg. De getrouwe zonen der

Kerk aan het Hof van den landvoogd beijverden zich

om de tijding van den Parijsschen moord ter kennis der

Nederlanden te brengen , als van eene zaak , voor welke

men Gode lof en dank verschuldigd was, en van dien

aard, dat men ootmoedig om meer soortgelijk geluk en

heil moest bidden. — Maar hoort, wat de prins van

Oranje aan zijnen broeder Jan schrijft: «Welk een don-

derslag die verfoeilijke moord voor ons is, behoef ik u

niet te zeggen: van daar (dat is van Prankrijk) kwam

mijne eenige hoop.” En inderdaad nu was het verbond

van het koningschap in Frankrijk met den Koning van

Spanje in het bloed der ketters onverbreekbaar gegrondvest.
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De Koning Karei IX was, na zijne kortstondige eigen-

willige overhelling tot de staatkunde van Coligny, voor

goed tot machteloosheid gedoemd, bestemd om in dofte

onverschilligheid weg te kwijnen en den troon aan

Catharina’8 lieveling over te laten. Nu zou Alva zonder

moeite den opstand in de Nederlanden bedwingen; aan

de ketterij werd alzoo overal alle macht benomen, en

het Katholicisme zegevierde door den Koning van Spanje

,

de Koning van Spanje met het Katholicisme.

Zoo oordeelde men
;
— maar hoe ver is het

er af , dat het werkelijk dus is uitgekomen ! En

dat het zoo geheel anders uitgevallen is, het is, zoo

veel wij zien kunnen , aan den Bartholomeusnacht zel-

ven te wijten.

Zonder dien moord ware ons Vaderland niet geworden

wat het geweest is, noch in staat geweest om aan het

Katholicisme den gevoeligsten slag toe te brengen.

Doch vóórdat wij dit uitéén zetten
,
willen wij eerst

in enkele bijzonderheden op de gevolgen letten, die de

gewelddadige triomf, aan de Spaansche staatkunde door

den Bartholomeusnacht verschaft, voor Frankrijks zede-

lijke gesteldheid en voor den invloed van dit Rijk in

het buitenland gehad heeft.

De Letterkunde , het woord dergenen , die met de gave

der taal bedeeld zijn of wien de taak der rede is opge-

dragen
,

geeft den maatstaf aan de hand
,
naar welken
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wij de stemming der natie , den staat van haar geweten

,

kunnen beoordeelen. Wel nu, om met Saint-René Tail-

landier te spreken
, de wroeging over den moord , toen

bedreven, was jaren lang van merkbaren ongunstigen

invloed op de letterkunde in Frankrijk. De schrijvers en

redenaars van de partij, die bij den gruwel hare zaak

bevorderd waande, doen blijkbaar hun best om het

gevoel der schuld, die als eene nachtmerrie op hun

geweten drukt, door sophismen en buitensporige stel-

lingen van zich af te wentelen; de slachtoffers, daaren-

tegen, pogen zich in hunne verbittering op hunne ver-

volgers en beulen te wreken. — Zoo heeft de bloed-

bruiloft een kwaad zaad gezaaid op een gebied, waar

de mensch slechts bij rust en kalmte des geestes het

schoone en goede vermag voort te brengen. Getuigen

,

aan de eene zijde
, de predikers der Ligue

;
aan den

anderen kant, Protestantsche schrijvers als Agrippa

d’Aubigné. — En de auteurs, die zich aan de partij-

zucht of de wraakzucht wisten te onttrekken , zij ver-

mochten dit niet zonder schade te lijden aan het kost-

baarst goed. Dezulken toch, ervaren hebbende wat

onder den dekmantel van den Godsdienst gepleegd en

door de woordvoerders der Kerk gesproken, of, moet

ik zeggen? uitgebraakt werd, gelooven niet meer in

ernst aan God noch aan den mensch. Of geeft ons de

onvergelijkelijke Montaigne niet te erkennen, hoe een
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geest, als de zijne, zich in de hulde, aan de schoone

vormen der Romeinsche oudheid gewijd, en in overfijne

zelfbespiegeling poogt te redden, waar het oude ver-

trouwen op den Roomschen Godsdienst schipbreuk heeft

geleden. Heeft dan de Kerk niet aldus zelve haren gevaar-

lijksten vijand ontketend ? Immers, wanneer zij waarlijk de

zaak van het geloof wil dienen
,
en aan het Protestantisme

geen grooter haat toedraagt , dan aan het scepticisme of aan

de ontkenning van allen Godsdienst , zoo zal zij bekennen

dat haar geen grooter afbreuk geschieden kon , dan door

die geestrijke twijfelzucht, straks door versmading van

alle godsdienstvormen gevolgd.

Om de gevolgen van den Bartholomeusnacht voor

Frankrijks invloed in het buitenland, van eene enkele

zijde, te doen inzien, herinneren wij, dat een der hoofd-

schuldigen bij den moord, de Hertog van Anjou, zich

eenige maanden daarna in Polen bevond om de Kroon

van dat Rijk zich op bet hoofd te laten plaatsen. De

gedachtenis van den gruwel was hem derwaarts gevolgd

om hem zelven te verontrusten en om de Protestantsche

leden van den Landdag bezorgd te maken en hen maat-

regelen te doen nemen
,
geschikt om de Republiek niet

onherstelbaar aan Roomschen invloed prijs te geven.

Hoe het zij, men ging op den reeds vroeger ingeslagen

weg onbezonnen voort; het koningschap in Polen werd

omgeven met allerlei vermeende waarborgen voor de

9
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vrijheid
,
en eene staatsregeling ingevoerd , die Polen belet

heeft eene krachtige zelfstandige Mogendheid te worden.

Te vergeefs heeft Frankrijk sedert in Polen blijvenden

invloed trachten te bekomen, te vergeefs zich door bondge-

nootschap met dit Rijk te versterken ; te vergeefs heeft

ook het Katholicisme in zijn eigen belang gepoogd de Polen

door de drijfveer van den Godsdienst op te zetten tot

een wanhopigen strijd voor hunne onafhankelijkheid tegen

eene nieuwe Mogendheid. En deze nieuwe Mogendheid die

in het einde der zestiende eeuw nog tot de Aziatische bar-

baarschheid te rekenen was, is door de zwakheid van Polen

groot gemaakt en, eene ongenadige mededingster geworden

van de Roomsche Kerk bij hare aanspraak om de eenige

rechte en rechtzinnige Christelijke Kerk te heeten.

Doch wij gaan over tot de beantwoording der vraag:

wat heeft de Parijssche moord uitgewerkt om de Neder-

landen, waar hij almede bestemd was de ketterij aan

haren beul te leveren, juist tot den machtigsten vijand

en overwinnaar van het Katholicisme te maken.

Gesteld eens, de koningin-moeder van Frankrijk ware

niet in staat geweest Coligny’s toeleg te keeren en hem

te beletten den Prins van Oranje te hulp te snellen;

gesteld de Koning ware aan de voor een oogenblik

omhelsde anti-Spaansche staatkunde getrouw gebleven,

zoo zou de Prins van Oranje de in de Zuidelijke Neder-
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landen behaalde voordeelen hebben behouden; Bergen

ware ontzet geworden en daarmede de arm van Lodewijk

van Nassau voor heldendaden te velde gewonnen behalve

Mechelen en Leuven zouden zich ook Brussel, Brugge

en Gend openlijk voor den Prins verklaard hebben : in

één woord , Alva’s legermacht zou zich niet hebben kun-

nen staande houden; de Nederlanden, niet alleen blijk-

baar onwillig om het Spaansche geweld te dulden, maar

ook kennelijk in staat om het af te weren, zouden onder

de bescherming van Frankrijk en in een nauw verbond

met dit Rijk een zelfstandig Vorstendom hebben gevormd.

Maar zou zulk een Vorstendom het Nederland der zeven

Vereenigde Provinciën zijn geweest en den sterken arm

tegen het Katholicisme hebben verstrekt? Hoe verre zou

het daarvandaan geweest zijn ! Vooreerst
, de meerder-

heid van Nederland , ware het toen een zelfstandige Staat

geworden, niet alleen in het Zuiden, maar ook in het

Noorden, zou Katholiek zijn geweest; de omwenteling

ware eene zuiver staatkundige gebleven , en , al mocht

de anti-Spaansche geest niet zoo spoedig verdwenen zijn,

waarschijnlijk zouden de Gereformeerden weldra geheel

overvleugeld zijn gew'orden door het oude geloof. En

bovendien, welke machtige Grooten, welke vermogende

geestelijke Gestichten bestonden er in de Zuidelijke

Nederlanden! Hoe zouden dezen hun gezag bij voort-

during in de Staten des Lands hebben doen gelden en
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belet hebben, dat de Steden eenen invloed bekwamen

en de burgers zich toelegden in die mate, als zulks in

Holland en Zeeland geschied is.

Zoo zou het Katholicisme van lieverlede veel ,
zoo niet

alles, herwonnen hebben, ware de Bartholomeusnacht

niet tusschen beiden gekomen. Door die gebeurtenis ging

de mogelijkheid der vestiging van een uit al de Provin-

ciën bestaand Nederland verloren. — Nu werd het leger

van den Prins van Oranje, voor wien thans geene hulp

uit Frankrijk was komen opdagen, te Hettigny in den

nacht overvallen; hij zelf ontkwam slechts door de waak-

zaamheid van zijn hondje. De moedeloosheid, waartoe

zijne troepen vervallen waren, en schaarschte van leef-

tocht noopten hem tot den aftocht. Aan gene zijde van

den Rijn, dien hij te Orsoy was overgetrokken, dankte

hij zijn leger af. Maar toch gaf hij de zaak niet geheel

gewonnen. Integendeel, hij begaf zich naar Holland,

om zooals hij zelf zegt, aldaar of in Zeeland de verdere

kans en Gods beschikkingen met hem te verbeiden, er

tot het uiterste stand te houden en dan zijn graf te

zoeken.

Dezen wanhopigen toestand had hem de Bartholomeus-

nacht geschapen; maar deze zelfde staat van zaken was

de voorwaarde van het ontstaan van de Vereenigde Pro-

vinciën in hare eigenaardigheid, en de oorzaak van de

doodelijke wonde, door haar aan het Katholicisme en
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aan bet gansche despotische stelsel, dat met dien gods-

dienstvorm samenhing, toegebracht. — De Spaansche

Regeering had Holland, ten einde Bergen in Henegou-

wen te, hernemen, van Spaansche troepen ontbloot, en

deze omstandigheid hadden de ingezetenen zich ten nutte

gemaakt om zich vrij algemeen tegen de Spaansche

geweldenarij te verklaren, en, viel het Zuiden weder in

Alva’s handen, — hier gevoelde men zich door de

rivieren genoeg beschermd om eene poging te wagen

ten einde den vijand uit het land te houden. In weer-

wil van menigmaal uitgestanen hoogen nood slaagde men

daarin ten laatste, en na weinige jaren waren Holland

en Zeeland beveiligd tegen het oorlogsgeweld; derwaarts

staken uit Brabant en Vlaanderen van lieverlede gansche

scharen over van dezulken , die de zaak , welke in het

Noorden zegevierde, waren toegedaan, en de handen

zoo ruim wilden hebben, als alleen het verblijf aldaar

toeliet. De zoodanigen waren niet vele machtigen en

grooten ,
maar burgers

, van geest en van hart

,

nijver en vroed. Zoo ontwikkelde zich in Holland en

Zeeland een regeeringsvorm
,
waarbij zulke burgers, die

het stoutst voor de zaak der Hervorming partij gekozen

hadden
,

zich in de steden hunner inwoning het beleid

der openbare zaken zagen toevertrouwd. Nu vuur en

zwaard te kort schoten, wilde Spanje aan de onbedwon-

gen Provinciën, door een soort van ban haar bestaan
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varende Hollanders en Zeeuwen de Spaansche en Por-

tugeesehe havens, en belette hun daarmede zich van de

waren der Oost- en West-Indische Koloniën te voorzien

Doch dit ontbrak er nog slechts aan om de in den opstand

volhardende Provinciën in staat te stellen
,
den oorlog tot

in het oneindige vol te houden. Men waagde de vaart

op Oost-Indië op eigen hand, en, boven alle verwach-

ting , slaagde men : van overzee vloeiden zulke onmete-

lijke schatten toe, dat de ingezetenen
,
gezind het uiterste

aan te wenden , om hunne onafhankelijkheid te hand-

haven
, ook tot het uiterste bekwaam waren

,
— men

hield eene geregelde krijgsmacht op de been , elders niet

geëvenaard, en rustte vloten uit, van wier talrijkheid

men de wedergade nog niet gezien had.

Kortom, de triomf, over Spanje behaald, was thans

volkomen ,
en bij de Westfaalsche vredesonderhandelingen

moest deze Mogendheid, bij monde van hare gezanten,

willens onwillens
,
de Republiek der Vereenigde Provin-

ciën on voorwaardelijk gelijk geven in ’t geen zij bestaan

had, en haar van de gewonnen zege alle eer doen toe-

komen. Met de algemeene monarchie der Spanjaarden

,

zoo sprak te Munster de Graaf de Peftaranda, was het

uit : Nederland , voegde hij er bij
,
had gestreden voor hare

vrijheid en had zich goed gehouden : de vrijheid kwam haar

toe, en de Spanjaarden wilden dat de Vereenigde Pro-
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vinciën niet alleen vrij , maar ook gerechtvaardigd uit den

strijd zouden komen. En de Spaansche gevolmachtigde

Brun
,

later gezant te ’s Gravenhage , vond in den eisch

der Staatsche Ambassadeurs , dat de Gereformeerde

Godsdienst in de Meierij van ’s Hertogenbosch ingevoerd

zou worden, aanleiding tot het spreken van deze woor-

den: dat in het godsdienstige niemand kon gedwongen

worden : wanneer God iemand een ander gevoelen in

het harte gaf, moest men hem vrijheid laten: te be-

schikken over den Godsdienst was in geens Konings

macht. — Zoo volkomen zegevierden de beginselen
, voor

welke de Vereenigde Provinciën gestreden hadden. Uit

den mond harer vijanden werden zij gerechtvaardigd,

en om haar deze zege te verschaffen , daartoe was almede

de Bartholomeusnacht
,
gelijk ons gebleken is, een nood-

wendig middel geweest.

II.

Maar wij, die gewoon zijn de wijsheid van den Prins

van Oranje ten hoogste te verheffen, en beweren,

dat hij in zijn vertrouwen op God een richtsnoer

vond, hetwelk in staat was hem voor valsch inzicht
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en verkeerde maatregelen te bewaren, hoe kunnen wij

met zulk een gevoelen de omstandigheid rijmen, dat die

Vorst, nadat hem zoo duidelijk gebleken was, dat van

Frankrijk geen heil was te wachten en God de Neder-

landsche vrijheid verzekeren kon zonder Frankrijks hulp

,

daarna toch nog gedurig de oogen op Frankrijk geves-

tigd hield, in een verbond met Frankrijk heil zocht,

ja! een Franschen Prins, broeder van Catharina’s ge-

liefden zoon, thans Koning geworden, inhaalde, om

hem het oppergezag in de Nederlanden toe te ver-

trouwen ?

Ten antwoord strekke, in de eerste plaats, dat de

Prins zich schuldig gemaakt zou hebben aan hetgeen in

de taal des bijbels God verzoeken heet , zoo hij alle aan-

sluiting aan eenige aardsche Mogendheid ganschelijk ver-

smaad had. Het ware dweeperij geweest , aan alle

aardsche machten den rug toe te keeren en te verzui-

men zich vrienden te maken. Het betaamde den man

,

die inderdaad het hoofd geworden was van eenen Staat

in wording, zich rekenschap te geven van de toekomst

van dien Staat, en van de plaats, die hij mettertijd

onder de Rijken der Christenheid zou innemen. Hij

behoorde vooraf de kosten van den bouw te berekenen

,

en na te gaan, van waar hem de middelen zouden kun-

nen toevloeien om die kosten te bestrijden. — Welnu!

hij begreep , dat er , zonder aansluiting aan Frankrijk

,
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voor Nederland geen vooruitzicht was, dan óf door het

Huis van Oostenrijk weder onder het juk gebracht te

worden , en niet alleen alles te verliezen wat reeds voor

een deel gewonnen scheen, maar in veel ongunstiger

staat te geraken , dan immer te voren
;
— óf zijn heil

te zoeken in eene omverwerping van de geheele orde

van zaken in de Christenheid , te weten , in den vol-

slagen triomf van een Calvinisme, dat zich zelf als de

nieuwe Kerk op den bodem der vernietigde oude Kerk

vestigen wilde. — Zou het behoud tot dezen prijs eenen

man als den Prins van Oranje een gewenschte uitkomst

zijn voorgekomen? Zou zulk een man niet hebben in-

gezien ,
dat eene heerschende Kerk ,

een Godsdienst met

gezag in het tijdelijke, in beginsel is af te keuren,

onverschillig of zij een nieuwe leus, al ware die leus

aanvankelijk ook de waarheid zelve, had aangenomen,

of wel bij de oude stelregelen volhardde? Wie kan zich

voorstellen , dat de Prins in het alvermogen van bekeerde

Brabantsche en Vlaamsche monniken ,
van heerschzuchtige

predikanten , een heilrijk vooruitzicht voor den nieuwen

Staat zou gezien hebben? — en toch, werd er geen

wereldsch hulpmiddel aangegrepen, om dien geestelijken

trots te temperen , zoo stond er geen weg open , dan

de loslating van dien niets ontzienden godsdienstigen

waan. — En welk een oorlog zonder eind, welk eene

algemeene revolutie zou op dien weg noodzakelijk ge-
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worden zijn ! Dan moest het gezag in het Duitsche

Rijk worden verplaatst ten gevalle van dweepzieke Cal-

vinisten in de Paltz. En zou de nog sterke macht van

Oostenrijk en van het Katholicisme , zou het Lutherdom

onder zijn natuurlijk opperhoofd , den keurvorst van

Saxen
,

zich anders dan na een onafzienbaren bloedigen

strijd gewonnen geven? Maar dan moest ook het Fransche

koningschap ter meerdere glorie der Fransche Protestant-

sche Prinsen en Grooten worden omvergeworpen , en

alzoo de eenige Mogendheid ontleed, ontzenuwd en als

afgebroken, die nog in staat was om een heilzaam te-

genwicht tegen Spanje en het Huis van Oostenrijk op

te leveren.

Voor zulk eene uitkomst diensde de Prins, en ieder

bezadigd staatsman en nederig Christen met hem
,
terug

:

zulk eene verantwoording durfde hij niet op zijn gewe-

ten nemen.

Doch welk een middenweg stond er dan open tus-

schen nieuwe onderwerping aan Spanje en de aanrich-

ting van een algemeenen chaos in gansch Europa

,

zonder verzekerd uitzicht op eene nieuwe orde in de

wereld ? Wij gaven het reeds te kennen : Frankrijk

was de eenige Mogendheid in staat om een heilzaam

tegenwicht tegen Spanje en het Huis van Oostenrijk op

te leveren; maar Frankrijk, niet voortgaande in het

heillooze spoor der staatkunde, die den Bartholomeus-
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nacht had teweeggebracht , maar , integendeel , voor dien

gruwel een eervol herstel zoekend in verdraagzaamheid

voor kettermoord
,
in ruime beginselen voor dweepzieke

bekrompenheid. — De Prins zag de voorwaarden van

Frankrijks grootheid in Europa vooruit. Wilde Frank-

rijk , zoo zag hij zich door den eisch der zaken genoopt

te redeneeren, wilde Frankrijk aan de beklemdheid ont-

komen, door den Parijsschen moord zijnen kinderen

om het hart geslagen ; wilde het in den drang der tij-

den meer zijn dan een handlanger der Spaansche staat-

kunde, zonder eigen wil noch zelfstandige stelling in

de wereld ; wilde het eenen rang innemen
,

in overeen-

stemming met zijne grootte en zijn aloude aanzien, ja,

de aanvoerder worden der volken van Europa tot eene

nieuwe en betere orde van zaken
, zoo moest het ko-

ningschap aldaar zich op een standpunt plaatsen boven

de beide partijen, de partij der Ligue, aan de eene,

en de partij der Gereformeerden, aan de andere zijde.

Beiden waren voor Frankrijks macht even gevaarlijk.

De eerste maakte gemeene zaak met Spanje; de andere,

toegevende aan denkbeelden van provinciale en gemeen-

telijke vrijheid, was voor het gezag van het koningschap

bedenkelijk, en kon den Protestantschen Grooten een

middel leenen om Frankrijks eenheid en kracht te bre-

ken en dit Rijk in Vorstendommen uiteen te doen val-

len
,

die
, om zich staande te houden , naar elders

,
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zelfs naar de Katholieke tegenpartij
,
de oogen slaan

zouden.

Door zich , in plaats van het werktuig der Katholieke

Kerk, tot haren beschermer en handhaver te maken,

en tegelijk aan de Hugenoten
,
die geen staatsman , mits

niet door geestdrijverij verblind, begeeren kon uit te

roeien , binnen zekere grenzen
,

recht van bestaan te

vergunnen, kon Frankrijk het voorbeeld geven, hoe,

na de groote gebeurtenis der Hervorming, de Staten in

te richten waren , en , den gematigden in alle Rijken

het toonbeeld voorhoudende, naar welks verwezenlijking

men smachtend uitzag, eenen ongeëvenaarden invloed

in Europa bekomen. In de toepassing van zulke be-

ginselen zag de Prins niet alleen het heil, de redding

van Frankrijk, uit een reddeloozen staat van burger-

oorlog, maar ook den roem en de grootheid van dat

land. En zoo zeer was hij overtuigd
, dat Frankrijk

niet tot den ondergang bestemd was
, en dus ook de voor-

waarden van zijn bloei en leven zou vervullen, dat hij

Frankrijk niet verzaakte, ook waar het zich zelf ver-

zaakte ,
en zich aan Frankrijk durfde aansluiten

, wel

wetende ,
dat deze Mogendheid door den drang der

omstandigheden en het gevoel van wat tot zelfbehoud

noodzakelijk was, eenen weg zou inslaan, die tot de

verwezenlijking zijner denkbeelden moest leiden. Hij

geloofde aan Frankrijks toekomst , en door geene weife-
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lingen der hofpolitiek, door geene gebeurtenissen, die

van het doel hemelsbreed schenen af te leiden , liet hij

zich in zijne verwachting schokken. — Doch natuurlijk

niet om Frankrijk zelf hechtte hij zich dus aan deze

Mogendheid; neen! Neêrlands belang, het belang der

Provinciën ,
die hij redden wilde , was het , dat hij

daarbij in het oog had. Door Frankrijk, zooveel in

hem was, krachtig en groot te maken, kweekte hij in

Europa eenen steun aan voor Nederland, eenen be-

schermheer, die geneigd en bij machte zou zijn om de

Provinciën eene erkende plaats in het stelsel van Europa’s

Staten te verzekeren, eenen bestendigen bondgenoot,

die ons trouw zou zijn, omdat hij in ons land den

trouwsten medewerker zou zien tot verwezenlijking der

denkbeelden ,
die de voorwaarden waren der kracht van

het Fransche Koningrijk. Door met Frankrijk verbon-

den van vriendschap aan te gaan, en de rol van be-

schermer aan een Franschen Prins op te dragen
,
prikkelde

Willem van Oranje wel Frankrijks eer- en heerschzucht

,

maar trok hij tevens Frankrijk af van de Spaansche

zijde; onmin tusschen Spanje en Frankrijk zaaiende,

dwong hij Frankrijk de banier der verdraagzaamheid,

der rede van Staat, der bezadigde Staatswijsheid op te

heffen ! Daarop kwam het voor het bestaan der Neder-

landen aan. Maar bovendien zich aan Frankrijk aan-

sluitend ,
dat is , aan eene Katholieke Mogendheid

, doch
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die door de natuur der zaken zelve tot verdraagzaam-

heid was gedwongen, bracht de Prins in onze Provin-

ciën eene staatkunde in toepassing, welke hem deed

ontkomen aan de noodzakelijkheid om zich zonder eigen

wil over te geven aan het drijven van die Calvinisten

,

welke voor geene algemeene ontbranding terugdeinsden

,

doch, ten einde zich niet door den naasten vijand hun-

ner breidellooze heerschzucht te laten behouden, zich

door de Katholieken om den tuin lieten leiden en niet

schroomden met de tegenpartij te onderhandelen, eene

praktijk, waarvan de ondergang van het Protestantisme

op plaats bij plaats het gevolg moest worden. Als den

naasten vijand hunner heerschzucht beschouwden die

drijvers den Prins van Oranje. De grootste geestkracht

was er voor dezen Vorst toe noodig om tegen hunne

verwijten en lasteringen vol te houden; zelfs tegenover

de twijfelingen van zijn eigen oudsten broeder moest

hij zich en zijne staatkunde verdedigen ‘).

1) Wij verwijzen hier op den brief van Graaf Jan van Nassau aan

den Prins, te vinden in de Archives de la Maison d'Orange, publiées

par Mr. Groen van Prinsterer, I Série, T. VIII, p. 308. Enkele plaat-

sen uit dat schrjjven geven wjj hier vertaald: »Er wordt hier zeer ge-

vraagd, of de Hertog van Alen9on weder (d. i. na zijnen mislukten

aanslag) door de Nederlanden aangenomen is
,
al of niet

,
en de goed-

gezinden, die uw welvaren en dat van de Nederlanden gaarne zien,

zpn deswegens zeer bekommerd en vreezen, dat, als uwe Genade en

de Landen zich wederom met hem inlieten
, zjj zich alsdan op nieuw
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Maar luisterrijk is die staatkunde gerechtvaardigd

,

niet alleen door de uitkomst der handelingen zijner te-

genpartij onder de Protestanten in Nederland, daar deze

den overgang van Vlaanderen tot de zijde van Panna

ten gevolge hadden , maar ook door de na zijnen dood

zwaar bezondigen zouden en het hun ten laatste niet wel zou gaan,

maar God de Heer of zijn gelaat van hen zou afwenden, of hen voor

het minst met een harde ongenadige straf, naar zijn woord en vele

schrikkelijke voorbeelden in de Heilige Schrift, zou bezoeken." — »Ik

heb niet kunnen nalaten
,

U. G. hierin trouwhartig te waarschuwen

,

en ü daarmede, zooveel in mjj is, aanleiding willen geven tot verder

nadenken, opdat gjj
— bjjaldien gjj en de Landen soms door het ver-

stand en de meuscheiijke overleggingen en door den waan en de klein-

moedige raadslagen van wereldwjjze lieden van den rechten weg afge-

dwaald en van God afgewend zijn mocht, — D bjj tjjds weder tot

God bekeeren
,
Hem om vergeving bidden en alzoo verkeeren moogt

,

dat men uw waar geloof en vertrouwen op God erkenne en Hem alleen

de eer gegeven
,

Hij alleen te vriend gehouden worde."

Het is de moeite overwaard ’s Prinsen verdediging op deze ernstige waar-

schuwingen te lezen
,
vervat in zijne brieven, ter aangehaalder plaatse in de

Archives te vinden, bl. 339—363. Bovenal, zoo komt het mjj voor, is

’s Prinsen zelfbeheersching in dat schrjjven te bewonderen. Geene bits-

heid verraadt hjj tegen zijnen broeder. Hjj had zich mogen beklagen

,

dat ook deze hem afviel, en hem toe mogen voegen: Schaart gjj u

aan de zijde van mjjne tegenstanders, dan wil ik niets meer van u

weten
,
en zal ik het verder wel zonder uwe hulp zien te doen. Doch

niets van dit alles. Integendeel
,

hij onderscheidt zjjnen broeder zoo-

veel mogeljjk van degenen
,
tot wier tolk zich deze gemaakt had

,
hij

bljjft hem tegen hen in den arm nemen
,
en wil hem laten gevoelen

,

dat hjj zjjne hulp noodig heeft en zich daarvan wil blijven bedienen. —
Maar wjj willen er enkele plaatsen uit mededeelen. »Gjj schrjjft mjj

,

dat er zjjn, die mjjn geweten en mijne eer aanranden. Dit zou ik zeer

vreemd vinden
,
indien ik niet van ouds de ondankbaarheid kende

,
die
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gebleken juistheid zijner denkbeelden aangaande Frank-

rijk, en de bekrooning, die zijne staatkunde in de vol-

komen grondvesting van den Nederlandschen Staat be-

komen heeft. Inderdaad, weldra werd voor Frankrijk

een Koning gevonden naar het hart van den in zijn

den menschen eigen ia, en hunnen lust om kwaad te spreken

Mjjn geweten zal, als God wil, zich zelf wel verdedigen, en wat mjjne

eer betreft, als ik haar dan verdedigen moet
,
zoo zal ik , tot mjjnen

broeder sprekende
,
stouter spreken mogen

,
dan zoo ik tot een vreemde

sprake. Is er iemand die zich beroemen kan (hoezeer er Gode de roem

van toekomt) meer gearbeid
, meer geleden

,
meer verloren te hebben

,

dan ik, om de Kerken te planten, hare ontwikkeling te bevorderen

en haar bestaan te handhaven ? Zoo er enkele verloren zijn gegaan

,

die God mij de genade gegeven had eenen tjjd lang in stand te hou-

den
,

zijn zjj niet juist verloren gegaan
,
omdat zjj dien raad gevolgd

hebben
,
die door mjjne aanklagers voor zoo goed gehouden wordt

,
en ,

daarentegen
,
kan men mjj van de steden

, die mij gehoor gegeven heb-

ben
,
eene enkele aanwjjzen

,
die verloren is gegaan ? En heeft de vjjand

,

zoodra hjj bemerkte, dat mjjn raad werd omhelsd, niet zjjn geluk elders

beproefd?” - »Tot voomaamsten grond van vertrouwen heb ik de al-

machtige en algemeene hoede van God
,
die tot dusverre mijne zwak-

heid sterk gemaakt heeft
,
hetgeen ik hoop dat Hjj tot den einde toe

doen zal, — en echter, daar de besturing der tweede en bijzondere

oorzaken ook van de Voorzienigheid Gods afhangt, zoo zou ik meenen

datgene
,
wat God mjj gegeven heeft

,
te verwaarloozen

,
zoo ik geen

gebruik maakte van de middelen van dit land en van die van het bui-

tenland, alles overgevende aan die Heilige Voorzienigheid om ze te

zegenen of te verjjdelen
,

echter wel wetende dat Hjj alles tot Zijne

heerlijkheid zal doen strekken. — En als ik bjj mjj zelven al deze

moeilijkheden te zamen kom te bedenken
, te weten

,
wanneer ik de

macht van den Koning van Spanje vergeljjke met mjjne geringe mid-

delen, en naga wat men gewoonljjk waarneemt van de wisselingen in

de gezindheden der menschen
,
en wat er na mjj kan gebeuren ,

— dan
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graf rustenden Prins van Oranje: Hendrik IV, Katho-

liek geworden om mogelijk te zijn als Koning van Frankrijk

en als redder van Europa uit de verwarring, maar

Protestant in zijn hart gebleven. En op de grondsla-

gen, door den Prins van Oranje en zijnen waren op-

erken ik wel, dat als ik te rade ging met het vleesch en het mensche-

]jjk verstand
,
ik grooteljjks grond zou vinden tot vrees en ontsteltenis;

maar vermits de zaak van de eere Gods en van ons geweten
,
van de

vrijheid des Lands, van het behoud des levens van zooveel brave men-

schen er mede gemoeid is ,
zoo kan ik tot geen ander besluit komen

,

dan dit, dat geljjk ik mjj van ouds Gode heb bevolen, er niets anders

overbljjft, dan tegen zulke gevaren eene standvastigheid over te stel-

len
,

tot den einde toe
,
beseffende

,
dat geene gevaren voor mjj en de

mjjnen te vergelijken zjjn met mijne schande
,
zoo ik zulk eene goede

zaak en eene zoo heilige en eervolle partjj, als ik tot dusverre gevolgd

heb, lafhartig verzaakte.

En zoo eenige beljjders van den Gereformeerden Godsdienst mjj min-

der vriendschap toedragen ,
dan wel behoorde

,
ik vind er niets vreemds

,

noch iets in, dat ik niet lang voorzien heb. Want wie is er, die zich

eene goede taak heeft opgedragen gezien, hetzjj in de Kerk, hetzjj in

den Staat ,
die geen tal van vjjanden heeft gehad

, niet alleen onder hen

,

die buiten zjjn, maar ook onder hen, die hunne partjj volgden en zei-

den dat zjj denzelfden Godsdienst beleden? Zoo iB het geweest met

Mozes
,

die den laster en den opstand van Corah en Dathan niet ont-

gaan is; zoo met David, die zjjnen Simei gehad heeft; zoo met Jeremia,

die in den tempel in het aangezicht is geslagen
;
zoo met Paulus

,
die

vervolgd is door de degenen, die Christus door twisting predikten; —
doch geen hunner heeft zjjne taak in den Bteek gelaten, wetende, dat

God hun loon was , en niet de menschen
;
ook heb ik

,
toen ik zulk een

groote taak aanvaardde
,
geene andere verwachting gehad

,
daar ik met

eigen oogen hetzelfde had zien overkomen aan groote mannen, die in

onzen tjjd dergeljjke twistzaken hebben op zich genomen. Maar ik hoop,
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volger Oldenbarnevelt in den geest ontworpen, hebben

Richelieu en Mazarin voortgebouwd om aan Lodewijk

XIV een Frankrijk te geven, werkelijk staande aan het

hoofd der Staten van Europa. Maar helaas ! Voor de

eer- en heerschzucht van dezen Koning was de verlei-

ding te groot. Hij meende het gewonnen te hebben

,

en het bondgenootschap der Hugenoten in zijn Rijk,

dat zulke menschen
,

die misschien minder uit slechtheid
, dan door

de inblazing van anderen tot zulk eene ondankbaarheid vervallen zijn

,

niet voort zullen gaan met zulk eene boosheid en tot inkeer zullen

komen, tot bezinning gebracht door hunne eigene fouten en door al de

verliezen
,

die zij geleden hebben door hunne bijzondere meeningen te

volgen. En al wilden zjj volharden tot den einde toe, hetgeen ik

evenwel niet verwacht, wegens het groot aantal van dezulken, die met

mjj ééne ljjn trekken, zoo zal ik het mij niet bijzonder behoeven aan

te trekken en er geen ander verdriet van hebben
,
dan dat ik hen ten

val zie komen, een lot, dat zjj meer aan hunne eigen dolzinnigheid,

dan aan de macht van den vijand te wijten zullen hebben.”

Bjj den eersten der beide brieven
,
uit welke ik hier eenige weinige

uittreksels gegeven heb, is het volgende naschrift:

• Mijnheer ,
mjjn broeder, deze brief was meer dan acht dagen gele-

den geschreven (de brief is gedagteekend Delft, 18 Maart, 1581: dus

kort voor ’s Prinsen marteldood): sedert hebben wij het stellige bericht

gekregen
,
dat die van Gend met den Prins van Parma onderhandelen

,

om onze partij te verlaten , en veel anderen in Vlaanderen met hen.

Dat zjjn de vruchten, die ik altjjd wel voorzien heb dat ons zulke

raadslagen zouden aanbrengen. Ik zou wel wcnschen
,
dat uwe theolo-

ganten mij eens zeiden , met welk geweten de Gentenaars en huns ge

lijken de broeders, den Keurvorst van Keulen, en de Koningin van

Engeland
,
die ook weldra door den Koning van Spanje zal worden aan-

gevallen, kunnen verlaten. Men meldt mij, dat Datheen een dergenen

is, welke geraden hebben, die eervolle onderhandeling aan te knoopen."
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en dat der Vereenigde Provinciën daarbuiten , niet meer

te behoeven ,
en wilde , na Spanje’s val, Spanje’s opvol-

ger worden in zijne opgedrongen vriendschapsbetrekking

met de Kerk, in zijne alleenheerschappij, in zijn be-

heersching der Nederlanden. Toen was Frankrijk voor

het oogenblik onze gevaarlijkste vijand geworden. Maar

het Frankrijk van Hendrik IV en Richelieu ging te niet

,

zonder dat de Koning het doel zijner onbegrensde eer-

zucht bereikte. Hij stiet het hoofd tegen de macht en

kracht van de Republiek der Vereenigde Provinciën en

den toenmaligen Prins van Oranje, Koning van Groot-

Britannië geworden , en verarmde zijn eigen land on-

uitsprekelijk door de uitroeiing van den Gereformeerden

Godsdienst en de uitdrijving der Hugenoten. — Latere

ministers, die Frankrijk wilden opbeuren en aan de

nijverheid nieuwe vlucht begeerden te geven , en die vooral

mannen verlangden
,
geschikt om Frankrijk de stichting

en het beheer van koloniën mogelijk te maken , betreur-

den het gemis van een bestanddeel onder de bevolking,

hetwelk de Hugenoot van voorheen aan Frankrijk ver-

schaft had. De Fransche Hugenoot, trouw onderdaan

van eene verdraagzame Regeering, was voor den Prins

van Oranje het ideaal van den edelen mensch en den

waren burger. De beminnelijke en tegelijk degelijke

Franschman was zijn lieveling, die, de voorrechten der

beide hoofdbestanddeelen van Europa’s bevolking
,
Ro-
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maansch en Germaansch, in zich vereenigend, de lieve-

ling der menschheid verdient te zijn. En het is alsof

de Prins in zijne laatste liefde, in zijne keuze om zich

alsnog huiselijk geluk en voldoening voor het hart te

verzekeren, heeft willen toonen waar zijne sympathiën

te zoekèn waren. De dochter van Coligny werd de

vrouw
,
die hem overleefd heeft om , vriendin van Mornay

en Oldenbarnevelt
, de overlevering van zijne staatkunde

getrouw te bewaren, en den strijd en den smaad haars

gemaals na zijnen dood te smaken.
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